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على الغالف

خاشقجي ...لماذا قتلته السعودية؟
وليد شرارة
وحشية الجريمة التي ارتكبها النظام
الـ ـسـ ـع ــودي ب ـح ــق جـ ـم ــال خــاش ـق ـجــي،
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب وال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي واملـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ال ـس ـيــاســي ورجـ ــل امل ـه ـمــات ال ـخــاصــة،
ّ
عليها أل تحجب أسبابها وخلفياتها،
وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واإلعــامـيــة ،على صعيد عــاملــي .ردود
ال ـف ـعــل ال ـعــامل ـيــة ال ـشــاج ـبــة لـلـجــريـمــة،
ال ـتــي يتضمن بعضها هـجــومــا حــادًا
على النظام السعودي ال مثيل له منذ
هجمات الحادي عشر من أيلول 2001
مــن أوس ــاط سياسية نــافــذة ووســائــل
إع ـ ـ ــام واس ـ ـعـ ــة ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي الـ ـغ ــرب،
والـ ـح ــدي ــث ال ـع ـل ـنــي ع ــن رع ــون ــة ول ـ ّـي
العهد محمد بن سلمان وعــدم أهليته

اإلحراج الذي شعر به
يمنعه
ترامب بعد الجريمة لم
ّ
من التحدث بصراحته الفجة
المعهودة
للحكم ،ال تضيف جديدًا إلى خلفياتها
وتداعياتها.
ه ــل ال ــرع ــون ــة وح ــده ــا كــاف ـيــة لتفسير
سـلــوك اب ــن سـلـمــان وفــريـقــه وإقــدامـهــم
العلني عـلــى قـتــل خاشقجي فــي حــرم
السفارة السعودية في إسطنبول؟ هل
قـتــل األخ ـيــر ملـجــرد كــونــه صـحــافـيــا أو
حتى معارضًا تجرأ على توجيه نقد
ص ــري ــح إل ــى ولـ ـ ّـي ال ـع ـهــد وسـيــاســاتــه
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخ ـ ـيـ ــرة ،أم دواف ـ ـ ــع ال ـج ــري ـم ــة أخ ـطــر
مــن ذلــك بالنسبة إلــى مــن أعـطــى األمــر
ب ـت ـن ـف ـي ــذه ــا؟ هـ ــل ك ــان ــت ج ــري ـم ــة قـتــل
ص ـحــافــي أو مـ ـع ــارض ع ـ ــادي للحكم
ال ـس ـعــودي سـتـثـيــر عــاصـفــة اسـتـنـكــار
عــاملـيــة كـمــا يـجــري حــالـيــا ،أم أن األمــر
كــان سيقتصر على بـيــانــات إدان ــة من
«منظمة العفو الــدولـيــة» وغـيــرهــا من

فرنسا وقضية
خاشقجي

املـنـظـمــات وه ـي ـئــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان؟
لــإجــابــة ،وملـحــاولــة اسـتـشــراف املــآالت
املـحـتـمـلــة ل ــأزم ــة ال ـحــال ـيــة ،ال ب ــد من
العودة إلــى السياق العام الــذي وقعت
الـ ـج ــريـ ـم ــة ضـ ـمـ ـن ــه ،وإلـ ـ ـ ــى شـخـصـيــة
الضحية ودوره ــا واملـخــاطــر الناجمة
ع ـنــه ل ـل ـفــريــق االن ـق ــاب ــي ال ـ ــذي يحكم
السعودية اليوم.

مجموعة انقالبية
شديدة التوتر
قبل جريمة اغتيال خاشقجي ،وهي بكل
املعايير فضيحة في «العصر الرقمي»
ً
ال ــذي شهد تـطــورًا مــذهــا فــي تقنيات
املـ ــراق ـ ـبـ ــة وال ـت ـن ـص ــت وسـ ــرعـ ــة تــدفــق
املعلومات وحريته بوسائط متنوعة،
ك ــان ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ق ــد نجح
في أن يسبغ على نفسه صــورة األمير
اإلصالحي صاحب املشروع التجديدي
لدى قطاعات وازنة في النخب الغربية
والـ ـ ــرأي ال ـع ــام بـفـضــل حـمـلــة إعــامـيــة
أنفق عليها عشرات ماليني الــدوالرات،
وك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة بـتـجـنـيــد شـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة «مـ ـحـ ـت ــرم ــة» وم ــؤسـ ـس ــات
إعــام ـيــة «عــري ـقــة» وع ــدد م ــن شــركــات
العالقات العامة .لــم تلتفت ســوى قلة
من الصحافيني واملحللني إلى ما يدور
ً
فعال داخل أروقة القصور امللكية أو في
سجون اململكة أو اليمن املجاور ،حيث
شــن «املـصـلــح الكبير» حــربــا عدوانية
دامـ ـي ــة لـيـسـتـخــدمـهــا أس ــاس ــا كــراف ـعــة
لتعزيز موقعه في الحكم.
ل ـقــد ن ـفــذ مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،بــرعــايــة
أبـ ـي ــه امل ـ ـلـ ــك ،ع ـم ـل ـيــة ان ـق ــاب ـي ــة كــام ـلــة
غ ـ ـيـ ــرت ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـسـ ـع ــودي
وأسـ ـس ــت ل ـشــرع ـيــة س ـيــاس ـيــة جــديــدة
تـقــوم عـلــى احـتـكــار قـطــب واح ــد داخــل
العائلة املالكة جميع مقاليد السلطة
وصالحياتها إلى درجــة دفعت بعض
املــراقـبــن إلــى الحديث عــن نهاية عهد
اململكة السعودية وبداية عهد اململكة
السلمانية .فقبل االن ـقــاب ،كــان نظام
الحكم السعودي متعدد األقـطــاب إلى
حد ما ،مع وجود مجموعة من األمراء
النافذين على رأس مختلف املؤسسات

لم يكن جمال مجرد صحافي أو حتى معارض ،بل كان وثيق الصلة بالرئيس األسبق لالستخبارات العسكرية (أ ف ب)

ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
ل ـلــدولــة واش ـتــراك ـهــم فــي عملية صنع
الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي وام ـت ــاك ـه ــم ،وه ــذا
تفصيل شديد األهمية لشبكة عالقات
دولية قوية وعميقة خاصة مع حلفاء
ً
املـمـلـكــة .مــن ه ــؤالء م ـثــا ،أم ــراء لعبوا
أدوارًا حاسمة في السياسة الخارجية
واألم ـن ـي ــة لـلـمـمـلـكــة ،ك ـتــركــي الـفـيـصــل
وم ـح ـم ــد بـ ــن ن ــاي ــف وم ـ ـقـ ــرن بـ ــن عـبــد
العزيز وسعود الفيصل .لكن لم يتورع
ولي العهد عن اعتقال مجموعة كبيرة
مــن األم ــراء ورج ــال األع ـمــال املرتبطني
بهم ،ومن الشخصيات السياسية التي
تـتـمـتــع ب ـعــاقــات ع ـضــويــة م ــع بعض

األق ـطــاب السابقني للحكم وتعذيبهم
وإهانتهم النتزاع والئهم والسطو على
قــدر كبير مــن ثــرواتـهــم .وأت ــت فــي هذا
السياق عملية اختطاف رئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري .كذلك ،ال يمكن
فهم قرار خاشقجي مغادرة السعودية
والـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وامل ـبــاشــرة بالنقد العلني لسياسات
ال ـف ــري ــق ال ـج ــدي ــد ال ـح ــاك ــم ب ـم ـعــزل عن
هــذه الـتـطــورات .ويظهر العنف املفرط
ال ــذي يـبــديــه ه ــذا الـفــريــق فــي التعامل
َ
مـ ــع خ ـص ــوم ــه خ ـش ـي ــت ــه فـ ــي اإلخـ ـف ــاق
فــي اسـتـكـمــال عمليته االنـقــابـيــة عبر
تطهير مؤسسات الدولة من العناصر

املــوالـيــة لــأقـطــاب السابقني والقضاء
على قنوات االتصال بينها وبني أطراف
غربية وأميركية نافذة ،وخاشقجي بال
ريب إحدى هذه القنوات.

عن خاشقجي المتعدد المواهب
ي ــرى بـعــض الــذيــن يـتـبـنــون ،عــن وعــي
أو غـ ـي ــر وع ـ ـ ـ ــي ،س ـ ــردي ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــرب عــن
نـفـســه ،أن مــا نـشـهــده ال ـيــوم مــن حملة
اسـ ـتـ ـنـ ـك ــار وإدان ـ ـ ـ ـ ــة ل ـج ــري ـم ــة ال ـن ـظ ــام
السعودي بحق خاشقجي هو بمنزلة
«يقظة للضمير الـعــاملــي» أم ــام هولها
وبـشــاعـتـهــا وانـتـهــاكـهــا أب ـســط حقوق
االنسان .عندما سيهدأ انفعال هؤالء،

سـيـتــذكــرون حتمًا األهـ ــوال وال ـكــوارث
التي تواجهها شعوب منطقتنا نتيجة
لـلـسـيــاســات األمـيــركـيــة واإلســرائـيـلـيــة
وال ـغ ــرب ـي ــة امل ــدع ــوم ــة ب ــا شـ ـ ــروط مــن
ق ـســم م ــن امل ـت ـبــاكــن ع ـلــى خــاشـقـجــي،
مثل عضو مجلس الشيوخ األميركي
لـيـنــدســي غ ــراه ــام وأش ـب ــاه ــه! ل ــم يكن
ج ـ ـم ـ ــال م ـ ـج ـ ــرد ص ـ ـحـ ــافـ ــي أو ح ـتــى
م ـ ـعـ ــارض؛ كـ ــان ال ــرج ــل وث ـي ــق الـصـلــة
باألمير تركي الفيصل ،الرئيس األسبق
لــاسـتـخـبــارات العسكرية السعودية،
وراعي الجهاد األفغاني ضد السوفيات
إلى جانب املخابرات املركزية األميركية
واالس ـت ـخ ـب ــارات الـبــاكـسـتــانـيــة آنـ ــذاك.
واستمرت الصلة القوية بني الرجلني

بعد الحرب األفغانية ،وكان خاشقجي
أحــد أب ــرز مستشاري الفيصل عندما
ُع ـ ِّـن سـفـيـرًا فــي بــريـطــانـيــا بــن عامي
 2001و ،2005وف ــي ال ــوالي ــات املتحدة
بــن  2005و .2007خــال امل ــدة نفسها،
برز كأحد أبرز اإلعالميني السعوديني
امل ـق ــرب ــن م ــن دوائـ ـ ــر ص ـنــع الـ ـق ــرار في
امل ـم ـل ـك ــة ،ال ــذي ــن ي ـح ـس ـنــون مـخــاطـبــة
ال ـن ـخــب والـ ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ال ـغ ــرب ــي بلغة
سياسية حــديـثــة تجمع بــن املصالح
واملشتركات االستراتيجية الكبرى بني
النظام السعودي والغرب.
كذلك ،نسج خالل عمله مع الفيصل
شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــة عـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة م ــع
ج ـهــات سـيــاسـيــة وأمـنـيــة نــافــذة في
الــواليــات املتحدة وبريطانيا ،جهر
ب ـه ــا ب ـع ــض رمـ ــوزهـ ــا خ ـ ــال األزم ـ ــة
ال ـحــال ـيــة ،وه ــو م ــا دف ــع جـ ــزءًا منها
إلــى وصـفــه مــن رج ــاالت الثقة داخــل
املـمـلـكــة .وق ــد ح ــرص خــاشـقـجــي في
جميع مــواقـفــه ومــداخــاتــه العلنية
ف ــي ال ـع ـقــديــن املــاض ـيــن ع ـلــى إع ــان
تـ ــأي ـ ـيـ ــده ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف مــع
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ــاس ــم الــواقـعـيــة
والـ ـتـ ـق ــاط ــع م ـع ـه ــا فـ ــي أول ــوي ــاتـ ـه ــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وأه ـم ـه ــا امل ــواجـ ـه ــة مــع
إيــران والحرب ضد سوريا .تحمس
خاشقجي للمعارضة السورية دون
ت ـح ـف ــظ ،و«ت ـ ـف ـ ـهـ ــم» ق ـط ــع «داع ـ ـ ــش»
رؤوس الـ ـجـ ـن ــود ال ـ ـسـ ــوريـ ــن .فـفــي
إحــدى تغريداته على «تويتر» ،رأى
أنها «حــرب نفسية» وأن «الجماعة
ي ـع ــرف ــون مـ ـ ــاذا ي ـف ـع ـل ــون» .عــاقــاتــه
الغربية القوية هي ما أصابت الفريق
السعودي االنقالبي بالذعر ،وكذلك
دوره امل ـح ـت ـم ــل ك ـص ـل ــة وصـ ـ ــل بــن
األوسـ ــاط املـعـتــرضــة ولـكــن املغلوبة
على أمرها حاليًا في العائلة املالكة.
هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ت ـف ـس ــر أيـ ـض ــا ق ــوة
وات ـس ــاع حـمـلــة االسـتـنـكــار الغربية
التي انضمت إليها أو أيدتها القوى
الـنــافــذة املـشــار إليها على قــاعــدة أن
اب ــن سـلـمــان قـتــل أح ــد «أصــدقــائـنــا».
لكن للرئيس دونالد ترامب وإلدارته
حسابات أخرى.

البحث عن مخرج

آالن غريش

اإلحـ ـ ـ ــراج ال ـ ــذي ش ـعــر ب ــه ت ــرام ــب بعد
الجريمة العلنية لم يمنعه من التحدث
بصراحته الفجة املـعـهــودة .فهو أعلن
في آخر تصريح أنه «ال يريد االبتعاد
عن السعودية» .وقد ّ
عدد في مقابالته
الـ ـس ــابـ ـق ــة املـ ــوج ـ ـبـ ــات لـ ـلـ ـح ــرص عـلــى
أفضل العالقات معها ،وأولها صفقات
السالح الضخمة التي نجح في عقدها
معها ،منبهًا معارضيه إلى أن إلغاءها
ق ــد ي ــدف ــع ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى االسـ ـت ــدارة
نحو الصني وروسـيــا ،وهــو إقــرار غير
مباشر من رئيس أميركي بتراجع قدرة
الــواليــات املتحدة على التحكم الكامل
بحلفائها كـمــا فعلت فــي زم ــن سابق
سـمـحــت فـيــه م ــوازي ــن ال ـق ــوى الــدولـيــة
بــذلــك .ويــأتــي الـتـجــرؤ الـسـعــودي على
التهديد بالبحث عن حلفاء جدد ،عبر
مقالة تركي الدخيل املـقــرب مــن دوائــر
صـنــع ال ـق ــرار فــي املـمـلـكــة ،لـيــؤكــد هــذه
الحقيقة.
ستقاطع مؤسسات وشركات وربما
ح ـك ــوم ــات غ ــرب ـي ــة م ــؤت ـم ــر «دافـ ـ ــوس
الصحراء» الذي سيعقد في الرياض.
ولكن هل ستقاطعه الصني أم روسيا
أم دول ج ـ ـنـ ــوب ش ـ ـ ــرق آسـ ـ ـي ـ ــا؟ هــل
ستتراجع حدة التنافس االقتصادي
واالسـتــراتـيـجــي بــن ال ـقــوى الــدولـيــة
على امل ــوارد واألس ــواق نتيجة مقتل
شخصية سياسية بطريقة وحشية؟
ترامب ال يؤمن بتاتًا بما يسمى ً
رياء
«دبلوماسية حقوق اإلنـســان» ،وهو
م ـق ـت ـنــع بـ ــأن ال ـع ــال ــم غ ــاب ــة ت ـت ـصــارع
فـيـهــا ال ـق ــوى دف ــاع ــا ع ــن مـصــالـحـهــا،
وه ــو ل ــن ي ـجــد «ك ـن ـزًا اسـتــراتـيـجـيــا»
كـ ــابـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،امل ـس ـت ـع ــد مل ـش ــارك ــة
الــواليــات املـتـحــدة ث ــروات اململكة في
الـ ـق ــرن ال ـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن م ـقــابــل
استمرار الحماية ،أو يضرب ُعــرض
ال ـح ــائ ــط بـجـمـيــع ال ـث ــواب ــت الـقــومـيــة
وال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا قـضـيــة
ال ـق ــدس وف ـل ـس ـطــن ،إرض ـ ـ ً
ـاء ل ـه ــا .لن
يوفر ترامب جهدًا إلخراج ولي العهد
من مأزقه الحالي واستمرار «عالقات
العمل» بينهما ،وكأن شيئًا لم يكن.

أقل ما يمكن قوله هو ّأن رد الفعل الفرنسي لم يكن سريعًا
على اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي خالل
زيارته للقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من
تشرين األول الحالي .مر أكثر من أسبوع قبل أن يصدر
عن وزارة الخارجية تصريح خجول« :فرنسا قلقة الختفاء
السيد جمال خاشقجي ،الشخصية السعودية املعروفة
واملحترمة .نتمنى تقديم توضيحات حول هذا املوضوع
بأسرع وقت ممكن» .بعد يومني ،قال الناطق باسم الخارجية
إن فرنسا «على اتصال بالسلطات السعودية حول قضية
اختفاء السيد جمال خاشقجي».
ّ
ّ
تطلب األمر عشرة أيام وتراكم املعلومات التي سربتها
السلطات التركية عن قتل الصحافي بطريقة مروعة
وصدور ردود فعل أميركية حتى يخرج إيمانويل ماكرون
أخيرًا عن صمته .ففي مقابلة على هامش قمة الفرنكوفونية
في يريفان ،اعتبر ماكرون ّأن املعلومات املذكورة «خطيرة
جدًا» ،وأنه ينتظر «الكشف عن الحقيقة بوضوح» .هو أعلن
أيضًا أنه سيتحادث مع الرئيس التركي ومع ولي العهد وامللك
السعودي «في األيام القادمة» .وسارعت وزارة الخارجية في
اليوم نفسه إلى تكرار الكالم« :فرنسا تطالب بالكشف عن
الحقائق مع مشاركة جميع من يستطيع املساهمة بذلك .هذه
هي الرسالة التي نقلناها للسلطات السعودية .االتهامات
املوجهة ضدها تستدعي أن تتعامل بشفافية وأن تعطي
إجابات شافية وتفصيلية» .أخيرًا ،في الرابع عشر من هذا
الشهر ،أعرب وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وأملانيا
عن «مشاركتهم املخاوف التي ّ
عبر عنها البعض ،كاملمثلة
العليا لالتحاد األوروبي السيدة فريدريكا موغريني واألمني
العام لألمم املتحدة ،السيد أنطونيو غوتيريس» وتأكيدهم
على «التعامل مع هذه القضية بجدية كاملة .من الضروري
اجراء تحقيق ذي صدقية ملعرفة حقيقة ما جرى وكشف
املسؤولني عن اختفاء جمال خاشقجي ومحاسبتهم».
وأضاف الوزراء الثالثة إنهم ينتظرون «من الحكومة
السعودية أن تقدم إجابات كاملة وتفصيلية .لقد بلغنا
هذه الرسالة مباشرة للسلطات السعودية» .من البديهي
ّأن تواصل ّ
تسرب املعلومات عن مصير الصحافي جعل
من الصعب على فرنسا وعلى الواليات املتحدة االستمرار
بالتزام الصمت.
ولكن ،بالنسبة للرئيس الفرنسي ،ال ينبغي بأي حال
إعادة النظر بشبكة العالقات التي تم نسجها مع السعودية
ودول الخليج األخرى .فمنذ وصوله إلى السلطة ،اعتمد
إيمانويل ماكرون استراتيجية نشطة حيالها ،مع حرصه
على عدم إظهار أفضلية للعالقة مع إحداها على حساب
األخرى .وخالل األزمة بني قطر وبعض الدول املجاورة لها،
رفض ماكرون االنحياز ألي طرف ودعا إلى رفع العقوبات
املفروضة على األولى .األولوية بنظر ماكرون وسابقيه هي
للعالقات االقتصادية ،وكذلك لتلك العسكرية واألمنية ،مع
هذه البلدان باسم «الحرب على اإلرهاب» .هذا ّ
يبرر املزيد من
مبيعات السالح في منطقة أصبحت سوقًا أساسيًا لصناعة
السالح الفرنسية ،وخاصة لطائرات امليراج (شركة داسو).
وتجاهل ماكرون االنتقادات الكثيرة الستخدام أسلحة
فرنسية في الحرب ضد اليمن ولم يتوقف تزويد السعودية
بها.
التقى الرئيس الفرنسي مرات عدة القادة الخليجيني ،محمد
بن سلمان ومحمد بن زايد واألمير تميمّ ،
وطور عالقات
ّ
شخصية معهم .وعلى األغلب ،فإن هذا األمر هو الذي مكنه
من القيام بدور حيوي في عملية إطالق رئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري العام املاضي من دون أن يكون لذلك
تأثير سلبي على عالقاته مع السعودية .في األزمة الحالية،
هو سيسعى قبل أي شئ آخر إلى الحد من الخسائر
ّ
وإلى تجنب القطيعة مع اململكة :الشركات الفرنسية ،على
العكس من تلك األميركية ،لن تقاطع «دافوس الصحراء»
باستثناء بنك « .»BNPهل سيؤدي اعتراف السعودية بموت
خاشقجي عن طريق الخطأ ،خالل تحقيق قام به عناصر
«غير منضبطني» إلى نسيان أنه ّ
تعرض لعملية فتل؟ هذا
ما يتمناه ماكرون للعودة إلى «عالقات العمل» وكأن شيئًا
لم يكن .لكن من غير املؤكد أن ينجح ذلك في ظل استنفار
حقيقي لوسائل إعالم وأعضاء مجلس شيوخ كثر في
الواليات املتحدة .مرة أخرى ،ستحدد الخيارات على الضفة
ُ
األخرى من األطلسي ،ومن املستبعد أن تسمع فرنسا للعالم
صوتًا ّ
متميزًا.

صفقة «جريمة القنصلية» :رحلة البحث عن «كبش فداء»
بعد أيام على «التعاون» التركي -
السعودي في كشف مالبسات قضية
جمال خاشقجي ،بدا المستفيد األول
محمد بن سلمان ،وهو المتهم الذي
يسعى لقطع كل الخيوط التي تصل
إليه ،تمهيدًا لصياغة رواية تحدد «كبش
الفداء» ،بمباركة أميركية .لكن «الصفقة»
إن تمت ،فال بد أن تكون بموافقة تركية
أيضًا ،على أن تحفظ «سر» الملف ،إلى حين
م ـن ــذ ب ـ ــدء زيـ ـ ـ ــارة م ـب ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب لـ ـ ـ ــ«ح ـ ـ ــل» ق ـض ـيــة
خ ــاشـ ـقـ ـج ــي ،بـ ـم ــا ي ـح ـف ــظ امل ـص ــال ــح
األم ـيــرك ـيــة ،وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،مــايــك
بــومـبـيــو ،لـكــل م ــن ال ــري ــاض وأن ـق ــرة،
بــدا التعاون التركي  -السعودي في
أوضح صوره ،لكن بما يسمح لولي
الـعـهــد ،مـحـمــد بــن سـلـمــان ،ال ـخــروج
مـ ــن «قـ ـف ــص االت ـ ـ ـهـ ـ ــام» ،وت ـ ـ ــرك مـلــف
خاشقجي مفتوحًا مــن دون تحديد
«صــاحــب األم ــر» بــاالغـتـيــال .على أن
ُ
تـبـقــى «ال ـح ـق ـي ـقــة» ،ف ــي درج تـمـســك
الــواليــات املتحدة وتركيا مفاتيحه،
ّ
ما بدأ ينعكس في حل ملفات عالقة
بني البلدين.

م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة «ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات»
و«ال ـت ـســري ـبــات» مـنــذ مــواف ـقــة أنـقــرة
عـلــى «ال ـت ـعــاون» مــع ال ــري ــاض ،باتت
مــريـبــة .ال نتيجة حتى اآلن فــي غير
ّ
مصلحة ابن سلمان ،الذي تمكن من
مـســح آث ــار الـجــريـمــة فــي القنصلية،
وإع ـ ـ ــادة ف ــري ــق االغ ـت ـي ــال إلـ ــى ب ــاده
(خ ــرج مـنــذ ال ـيــوم األول) ،بــاإلضــافــة
إلى «الشاهد» الوحيد على الجريمة،
الـقـنـصــل ،الـ ــذي غـ ــادر أول م ــن أمــس
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض .وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـس ــار
الـتـحـقـيــق ال ـ ــذي ت ـجــريــه أنـ ـق ــرة منذ
أسبوعني ،يبدو أن تركيا تتعاون مع
الرياض للخروج من األزمــة ،إذ دخل
املـحـقـقــون األت ـ ــراك مـبـنــى القنصلية
السعودية للمرة الثانية أمــس (بعد
 15يومًا على اختفاء خاشقجي) ،من
دون أن ي ـخــرجــوا ب ــأي نـتـيـجــة ،بعد
تـفـتـيــش اس ـت ـمــر  9س ــاع ــات أول من
أم ــس ،ج ــرى بـعــدمــا ُسـمــح ملسؤولي
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة إدخـ ـ ـ ــال ك ـم ـي ــات ك ـب ـيــرة
م ــن مـ ـ ــواد ال ـت ـن ـظ ـيــف ق ـب ــل س ــاع ــات.
كــذلــك دخ ـلــوا م ـنــزل الـقـنـصــل محمد
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ال ـق ــري ــب م ــن الـقـنـصـلـيــة،
أمــس ،لكن بعد  24ساعة من منعهم
من ذلــك ،ومغادرة األخير البالد إلى
ال ــري ــاض ،رغ ــم تــأكـيــد «الـتـســريـبــات»
أن عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال خــاشـقـجــي جــرت
أم ــام عينيه وفــي مكتبه ،بحسب ما
يــؤكــد م ـس ــؤول ــون أتـ ـ ــراك ،ب ـن ـ ً
ـاء على

تسجيالت من داخل القنصلية أثناء
وجود خاشقجي فيها ،يزعمون أنها
مــوجــودة بحوزة السلطات التركية،
ووس ــائ ــل إعــامـيــة أي ـضــا ،كصحيفة
«يني شفق» ،كما أعلنت أمس.
ما سبق يعني احتمالني ال ثالث لهما،
إمــا أن تركيا ال تملك أي تسجيالت،
وأن كل ما خرج منها من «تسريبات»
لــوســائــل اإلع ـ ــام م ـجــرد «تـكـهـنــات»
(كما يقول الـسـعــوديــون) تسعى من
َ
خاللها لل ّي ذراع حكام الرياض ،من
خالل إثارة الرأي العام العاملي ،الذي
يضغط سياسيًا واقتصاديًا لدفعها
إلى االعتراف ،وإذا ما ّ
صح ذلك ،فإنه
َيـكـشــف مــدى هـشــاشــة األم ــن التركي
في كشف مالبسات جريمة حصلت
ف ــي مـ ـك ــان وزم ـ ـ ــان مـ ـح ــددي ــن ،أو أن
سلطات أنـقــرة ،التي تعتمد أسلوب
«الـتـســريـبــات» غـيــر املــؤكــدة رسميًا،
وتأكيد «الـتـعــاون» مــع الــريــاض كما
نقل عنهم بومبيو ،أمس ،قد خضعت
لرغبة أميركية في تبرئة ابن سلمان،
ســواء بالترغيب أو بالترهيب .لكن
االحتمال األخير بات مستبعدًا بعد
صفقة تسليم القس األميركي ،أندرو
ب ــران ـس ــون ،ال ـتــي ق ــد تــدفــع واشـنـطــن
إلى رفع عقوبات فرضت على تركيا،
بحسب مــا أكــد بومبيو أم ــس ،الــذي
حث أنقرة على إطالق سراح املواطن
والـعــالــم األمـيــركــي  -التركي السابق

في وكالة «ناسا» ،من بني محتجزين
آخرين.
في أي حال ،سواء أكانت أنقرة تمتلك
أدلة «حقيقة» على اغتيال خاشقجي
داخ ــل قنصلية ب ــاده ،أم ال ،ال مبرر
لـحـجــب «ال ـح ـق ـي ـقــة» إن ُوجـ ـ ــدت ،في
ض ــوء املـطــالـبــات الــدول ـيــة امل ـتــزايــدة،
س ـ ـ ـ ــوى وج ـ ـ ـ ـ ــود «صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــة» ل ـل ـف ـل ـف ــة
الـقـضـيــة تــأخــذهــا إل ــى مـســار يحمي

اب ــن سـلـمــان مــن أصــابــع االت ـه ــام ،قد
تـتـضــح ب ـنــودهــا «ف ــي ح ـل ــول نـهــايــة
األس ـب ــوع» ،كـمــا تــوقــع ت ــرام ــب ،أمــس
لــ«ظـهــور الحقيقة» ،مشككًا بوجود
تسجيالت لدى أنقرة بالقول« :طلبت
ت ـس ـج ـيــات ص ــوت ـي ــة وم ـ ـصـ ــورة مــن
تركيا بشأن خاشقجي ،إن وجــدت».
ل ــم يـعــد ال ـتــوجــه األم ـيــركــي مكشوفًا
فـ ــي سـ ـي ــاق اإلعـ ـ ـ ــام فـ ـق ــط ،بـ ــل أكـ ــده

تواصلت التسريبات وأضاءت على متهمين من فريق عمل ابن سلمان

ت ــرام ــب ب ـن ـف ـســه ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،إذ
لــم يـلـحــق بــومـبـيــو أن يـنـهــي كلمته،
أمــس ،بــأن «واشنطن بحاجة ملعرفة
الـحـقــائــق ب ـشــأن اخ ـت ـفــاء خاشقجي
قبل أن ُت ّ
عد ردًا مناسبًا» ،وأنهم «لن
يستثنوا أحدًا من املسائلة ...بما في
ذلك في حال تـ ُّ
ـورط أفــراد من العائلة
الحاكمة» ،حتى حسم ترامب الجدال
ً
ً
صــراحــة قــائــا« :ال أري ــد التخلي عن
الـسـعــوديــة» ،بــذريـعــة أن ــه يحتاجها
في حربه على «اإلرهــاب» ،ومشاريع
أخـ ــرى ال تـنـتـهــي ب ــ«م ــا يـحـصــل في
إيران».
أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،تـ ـب ــدو ال ـ ـكـ ــرة فـ ــي مـلـعــب
ال ــري ــاض ال ـي ــوم ،للبحث عــن «كبش
فداء»َ ،ي ْمسح به ابن سلمان يديه من
دم خاشقجي ،في ظل وجــود جميع
امل ـت ـه ـم ــن املـ ـب ــاش ــري ــن فـ ــي امل ـم ـل ـكــة.
يجهد ابــن سلمان فــي البحث ّ
عمن
ُيخرجه من دائــرة االتهام ،لكن ليس
مـ ــن امل ـت ـه ـم ــن مـ ــن ل ـي ــس لـ ــه ص ــات
مـ ـب ــاش ــرة مـ ـع ــه ،وال س ـي ـمــا أع ـض ــاء
«ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــة» ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـفـ ــذت ع ـم ـل ـيــة
االغتيال .أولهم مدير الطب الشرعي
ف ــي األمـ ــن الـ ـع ــام ،ص ــاح الـطـبـيـقــي،
ّ
الـ ـ ـ ــذي «ق ـ ــط ـ ــع ال ـض ـح ـي ــة ف ـ ــي غ ــرف ــة
القنصل» (دائـمــا حسب التسريبات
ال ـتــرك ـيــة) ،خـصــوصــا أن «شخصية
ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم ،ال يـمـكــن أن تــديــرهــا
إال س ـل ـط ــة عـ ـلـ ـي ــا» ،وفـ ـ ــق صـحـيـفــة

تواصلت التسريبات
وأضاءت على
متهمين من فريق
عمل ابن سلمان

«نـيــويــورك تــايـمــز» .وثانيهم ،ماهر
عبد العزيز مطرب ،ديبلوماسي في
الـسـفــارة الـسـعــوديــة فــي لـنــدن ،وهو
مقرب من ابــن سلمان ،ظهر في عدة
صـ ــور ب ــال ـق ــرب م ـن ــه خـ ــال زي ــارات ــه
للواليات املتحدة وإسبانيا وفرنسا.
ووفق مصادر في مكتب املدعي العام
التركي ،للصحيفة ،فإن األخير ّ
نسق
عـمـلـيــة ق ـتــل خــاش ـق ـجــي ،واس ـتــأجــر
بـ ــاس ـ ـمـ ــه ،ال ـ ـطـ ــائـ ــرتـ ــن ال ـخ ــاص ـت ــن
اللتني حملتا منفذيها ،مشيرة إلى
ً
أن ــه أجـ ــرى  19اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا يــوم
قتل خاشقجي ،منها أربعة بمكتب
سـكــرتـيــر اب ــن سـلـمــان ،بـعــد أي ــام من
كشف صحيفة «واشـنـطــن بــوســت»،
ع ــن أن االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـي ــرك ـي ــة،
ُ
اع ـتــرضــت م ــراس ــات ت ـظ ـهــر أن ابــن

سلمان أمر باستدراج خاشقجي إلى
البالد .أما الباقون ،فمعظمهم تأكد
ارتباطهم باألجهزة األمنية التابعة
الب ــن س ـل ـمــان ،كـعـبــد ال ـعــزيــز محمد
ال ـح ـس ــاوي ،وث ــائ ــر غ ــال ــب ال ـحــربــي،
ومـحـمــد سـعــد الــزهــرانــي ،إذ ظهرت
صــورهــم إلــى جــانــب ابــن سلمان في
م ـنــاس ـبــات عـ ــدة ،فـيـمــا ك ـشــف مــوقــع
«م ـي ــدل إي ـســت آي» ،أمـ ــس ،أن  7من
امل ـت ـه ـمــن ب ـق ـتــل خــاش ـق ـجــي ض ـبــاط
بارزون في فريق حماية ابن سلمان.
ّ
لكن وفــق مصدر مطلع على تقارير
املخابرات الغربية ،تحدث لصحيفة
«واشنطن بوست» ،أمام ابن سلمان
ُ
«كبش» آخر يفديه ،هو نائب رئيس
امل ـخــابــرات ،ال ـلــواء أحـمــد العسيري،
مـشـيـرًا إل ــى أن األخ ـيــر اق ـتــرح مــرات
عدة على ابن سلمان اتخاذ إجراءات
بحق خاشقجي وآخرين.
ال تبدو مهمة ابــن سلمان سهلة في
ال ـب ـحــث ع ــن «ك ـبــش ف ـ ــداء» ال خـيــوط
ت ــربـ ـط ــه ف ـ ـيـ ــه ،لـ ـك ــن الـ ــوقـ ــت لـ ــم يـعــد
يالحقه كما كان الحال حينما كانت
آث ــار الـجــريـمــة والـشـهــود تـحــت أعــن
سلطات أنقرة .أما املطالبات الدولية،
فتبقى عامل الضغط الوحيد ،حتى
إخ ـ ــراج رواي ـ ــة «ن ـه ــائ ـي ــة» ،يـعـلــم ابــن
سلمان أنها ليست املرحلة األخيرة،
ألن لها ما بعدها.
(األخبار)

