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العالم

«بن سلمان الحقيقي»

ُ
«لنقتل هذا
الرجل»
على
الغالف

جعفر
البكلي

س ـ ـ ـ ــاد وجـ ـ ـ ـ ـ ــوم ثـ ـقـ ـي ــل مـ ـجـ ـل ــس املـ ـل ــك
ال ـس ـعــودي ،فــي قـصــر الـنــاصــريــة .وبــدا
ّ
أمـ ــراء آل س ـعــود وكـ ــأن عـلــى رؤوس ـهــم
ّ
ال ـط ـيــر .وحـ ــاول امل ـلــك أن يـلــطــف شيئًا
من كآبة املوقف ،وجهامة وجوه ّ
زواره،
ف ــأخ ــذ ي ـس ــأل ـه ــم ال ـ ــواح ـ ــد ت ـل ــو اآلخ ـ ــر:
«وش حــالــك يــا فـ ــان؟» ،ف ـيــرد« :بخير،
يــا طويل العمر» .حتى إذا وصــل امللك
سعود إلى عمه عبد الله ،أجابه عميد
األس ــرة الـسـعــوديــة ،وقــد انفجر غيظه:
«أحــوال ـنــا خـ ــرا!» .ارتـبــك الجميع ،وهم
يسمعون تلك الكلمة ّ
توجه إلى صاحب
ال ـج ــال ــة ،وام ـت ـق ــع وجـ ــه امل ـل ــك س ـعــود.
وحــاول الشيخ يوسف ياسني ،وجمال
الحسيني ،وهما مستشارا امللك يومئذ،
أن ي ـت ــدخ ــا ل ـي ـه ـ ّـدئ ــا م ــن روع ال ــرج ــل
الجليل فــي العائلة املالكة السعودية.
َ
فن َ
هرهما عبد الـلــه ،وه ــو يرتعش من
االنفعال .ثم قام من مكانه ،واتجه نحو
اب ــن أخ ـي ــه ،وقـ ــال ل ــه« :ان ـت ــا وي ــن راي ــح
ب ــآل س ـع ــود؟!» .ول ــم ي ــدع األم ـيــر للملك
الذاهل فرصة لإلجابة ،فأكمل مزمجرًا:
«ل ـل ـح ـض ـي ــض! لـ ـ ـ ــأرض ال ـح ـض ـي ــض!
لجهنم وال ـلــه!» .قــال األمـيــر كلماته ،ثم
نفض بيده طرف عباءته ،وانصرف من
املكان عابسًا ،وسط ذهول الحاضرين.
حصلت هذه الحادثة مساء يوم الجمعة
 7آذار /مــارس  .1958وعـ ّـبــرت الكلمات
الـغـلـيـظــة ال ـتــي ت ـف ـ ّـوه بـهــا األم ـي ــر عبد
تعبيرًا
الله بن عبد الرحمن آل سعود ّ
قــاسـيــا ع ــن أخ ـطــر أزمـ ــة عــائـلـيــة شــقــت
صفوف األس ــرة الحاكمة في تاريخها
الحديث .وكانت تلك األزمــة قد تفجرت
ب ـع ــد اف ـت ـض ــاح مـ ــؤامـ ــرة ّ
دبـ ــرهـ ــا امل ـلــك
س ـعــود إلط ــاح ــة الـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة
امل ـت ـح ــدة ،وان ـك ـش ــاف خـطـطــه الغـتـيــال
الرئيس جمال عبد الناصر عبر تفجير
طــائــرتــه فــي ال ـجــو .ولـعــل غضبة أم ــراء
األسرة الحاكمة لم تكن بسبب خطيئة
امل ـل ــك ،واش ـت ــراك ــه امل ـبــاشــر ف ــي ارت ـكــاب
جريمة ،بــل كــان حنقهم بسبب إدارت ــه
البائسة للعملية ،وتخطيطه األخــرق
ل ـهــا .فـلـقــد ُسـ ِـح ـبــت أم ــوال ــه ح ـتــى آخــر
ف ـل ــس ،ث ــم ك ـش ـفــت ر ُش ــوت ــه وش ـي ـكــاتــه،
أمــام العالم أجمع ،وقبض على أزالمــه
وأع ــوان ــه ووس ـطــائــه .فــأضـحــى سعود
أضحوكة ،وأمست سمعة آل سعود في
الوحل ،بعدما خاب تدبيرهم ،وانكشف
إجرامهم.

ّ
عليك،
«طويل العمر يسلم
ّ
ويقول لك :انسف الطيارة»

بدأت القصة ،قبل أسبوعني ،في سوريا
التي وصل إليها عبد الناصر ،صبيحة
يوم  24شباط /فبراير  .1958واستقبل
السوريون الزعيم املصري الذي أصبح
رس ـم ـ ّـيــا رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة
ً
املـتـحــدة ،استقباال خــرافـيــا .وأخــذ عبد
ال ـن ــاص ــر ،ف ــي ت ـلــك األيـ ـ ــام ،ي ـط ــوف في
املدن السورية ،ويخطب في الجماهير
املحتشدة لسماع كلماته .وبلغ اإلنهاك
مـ ــن ن ــاص ــر م ـب ـل ـغ ــه ،ب ـس ـب ــب س ـف ــرات ــه
املـتــواصـلــة إلــى كــل أرج ــاء ال ـبــاد .وفي
مساء يوم الثالثاء  4آذار /مارس ،1958
ً
أراد الرئيس أن ينام قليال ليستريح من
ّ
تعبه .ودخل إلى الغرفة التي أعدت ،في

قصر الضيافة ،لنومه .وبدأ يخلع ثيابه
ليلبس «البيجامة» .لكنه فوجئ برجل
يدلف إلى الحجرة ،ويقف وراءه مبحلقًا
بينما هو منهمك في استبدال مالبسه.
كـ ــان ال ــرج ــل ه ــو املـ ـق ــدم ع ـبــد الـحـمـيــد
ال ـس ـ ّـراج ،رئـيــس امل ـخــابــرات العسكرية
السورية ،املعروفة بـ«الشعبة الثانية».
وبدت على وجه عبد الناصر دهشة من
هذا املتطفل ،ممزوجة ببعض االنزعاج.
السراج إلى االعتذار ّ
وبادر ّ
عما يفعله،
ً
قائال« :أنــا آســف ألنــي عم ازعجك .بس
في موضوع مهم الزم خبرك فيه»ّ .
ورد
ناصر« :يعني املوضوع ده ،مش ممكن
ّ
ً
يـسـتــنــى ل ـب ـكــرا م ـ ـثـ ــا؟!» .قـ ــال ال ـس ـ ّـراج
ّ
بإصرار« :ال .هي مسألة ما بقدر أجلها».
ظهر الفضول على وجه الرئيس ،فقال:
«طيب .قول يا سيدي .أديني سامعك».
ّ
ظـ ــل ال ـ ـسـ ـ ّـراج مـنـتـصـبــا ،وأخ ـ ــذ يتكلم
ً
بجدية بالغة ،قائال« :سيدي .املوضوع
طويل ،ويتعلق بامللك السعودي» .أشار
الرئيس إلى مخاطبه لكي يقعد ،فجذب
السراج كرسيًا ،وجلس عليه .قال عبد
الـنــاصــر ،وهــو يبتسم ليجعل الـسـ ّـراج
أكثر ّ
تبسطًا في حديثه« :طيب ،ممكن
أتـمــدد ع السرير شــويــة .أصلي هلكان
من التعب» .ابتسم ّ
السراج باستحياء،
وق ــال« :سـيــدي خــذ راح ـتــك .أنــا مــا كان
بدي أشغلك بالشي اللي بدي قلك اياه،
لوال خطورته».
ً
شــرع السراج يــروي ما لديه قائال (:)1
«امل ـلــك س ـعــود م ـتــزوج بـسـيــدة ســوريــة
ُ
كنيتها «أم خــالــد» ( .)2وأبــوهــا اسمه
أسعد إبراهيم .اتصل فيني الزملة ،قبل
كم يوم ،عن طريق وسيط .الوسيط هو
النائب عزيز عـيــاد .قابلت هــادا أسعد
ّ
فبخبرني إنو ملك السعودية
إبراهيم،
ع ــم ي ـعــرض عـلـيــي مــايــن الـجـنـيـهــات
االسـتــرلـيـنـيــة ،إذا بـقـبــل ق ــوم بــانـقــاب
ض ــد ال ــوح ــدة ب ــن س ــوري ــا وم ـص ــر .أنــا
سايرتو ،ألعرف شو في براس أسيادو.
ً
وفـعــا ،بيبعتلي سعود دفعة قيمتها
اتنني مليون جنيه استرليني ،مشان
ً
يــرشـيـنــي» .سـكــت ال ـس ـ ّـراج قـلـيــا ،ومـ ّـد
يده الى جيب سترته الداخلي ،وأخرج
منه مجموعة من األوراقّ ،قدمها لعبد
الـنــاصــر ال ــذي قــام مــن فــراشــه متحفزًا،
وقد ظهرت عليه الدهشة واالستغراب.
قــال ال ـسـ ّـراج مشيرًا إلــى الــوثــائــق التي
أعطاها لعبد الناصر« :وهي صور تالت
شيكات من امللك سعود بعتلي ياهون،
ب ـي ــوم س ــت وع ـش ــري ــن شـ ـب ــاط :الـشـيــك
األول بمبلغ مليون جنيه استرليني.
والتاني بمبلغ  700ألف .والتالت بمبلغ
 200أل ـ ــف .وهـ ــي ال ـش ـي ـكــات مـسـحــوبــة
مــن البنك الـعــربــي امل ـحــدود بــالــريــاض،
ع ـل ــى ب ـن ــك مـ ـي ــدالن ــد ،بـ ـلـ ـن ــدن .وت ــدف ــع
لـحــامـلـهــا .وف ــي ك ـم ــان تـسـجـيــل لـكــام
أسـعــد إبــراهـيــم م ـعــي» .صـمــت ال ـسـ ّـراج
ً
ق ـل ـي ــا ،وت ـ ــرك ع ـبــد ال ـن ــاص ــر يتفحص
ال ـش ـي ـكــات ،ويـتـثـبــت مـنـهــا .ث ــم أض ــاف
السراج موضحًا ّ
ّ
سر املئة ألف الناقصة:
«أسعد ابراهيم مبعوث سعود خصم
إللـ ــو م ــن أصـ ــل امل ـل ـيــونــن ج ـن ـيــه الـلــي
بعتلي اياها امللك ،مبلغ مية ألــف ،قال
على اعتبارها عمولتو» .لم ينطق عبد
الناصر بكلمة ،بل ظل شاخصًا ينظر
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األس ــرة املــالـكــة ،وأن تــوكــل كــل سلطات
الحكم الفعلية له وح ــده .وفــي ليلة 24
آذار /مارس  ،1958وكانت إحدى ليالي
رمـ ـض ــان ،جـ ــاء آل س ـع ــود إلـ ــى أخـيـهــم
يحملون إليه نبأ نزع سلطاته ،وإبقائه
صورة بال وظيفة .غضب سعود ،وقال
لهم إنــه ليس ملكة بريطانيا .وأجابه
مـحـمــد ذو ال ـشـ ّـريــن« :أح ـســن لــك تقبل
ُباللي عرضناه عليك ،بــدل نخلعك من
امللك كله» .ساد الصمت املجلس .وجال
سعود بعينيه في وجوه عمه وإخوته،
فلم ير منهم إال نفورًا منه .أطرق برأسه،
ً
ث ــم ق ــام م ــن م ـق ـعــده ،وت ـم ـتــم ق ــائ ــا إنــه
يوافق على نقل صالحياته إلى فيصل.
وكان ذلك اعترافًا منه بنهايته.

الهوامش:

كان خطاب عبد الناصر في دمشق مدويًا ضد آل سعود

إلــى الـسـ ّـراج ،وينصت لكالمه بانتباه،
ً
فاستكمل األخير روايته قائال« :ومشان
أسعد يشجعني أكتر ،أعطاني رسالة
شخصية مــن امللك كاتب فيها إنــو ّأنا
مثل ابـنــو ،وهــو مــش رح يتخلى عني
ورح يساندني ،متل مــا كــان أبــوه عبد
العزيز يعمل مــع شكري القوتلي (.)3
وقــال لي إنو السفير األمريكي بالشام
مستعد يعلن اع ـتــراف ب ــادو بالنظام
الجديد ف ــورًا .كـمــان ،املـلــك بيضمن لي
اع ـت ــراف ك ــل الـ ــدول الـصــديـقــة ألمــريـكــا
بالوضع الجديد بسوريا» .ابتسم عبد
الناصر ،وهو يستمع لهذه النقطة في
الحديث ،واستطرد السراج في حكايته
ً
قــائــا« :ب ـصــراحــة ،أن ــا ّ مــن ملــا استلمت
الشيكات ما قدرت استنى ليطلع الضو.
تحركت فورًا مع مجموعة من الضباط
املــوثــوقــن .واسـتــدعـيــت واص ــف كمال
م ــدي ــر ال ـب ـنــك ال ـعــربــي بــدم ـشــق ،وال ـلــي
حـ ـ ـ ّـول ال ـس ـع ــودي ــن امل ـب ـل ــغ ع ــن طــريــق
فرعهم بــالــريــاض .واسـتــدعـيــت ،كمان،
ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـب ـنــك وكـ ــم مـ ـع ــاون إل ــو،
حـتــى يـشــرفــوا ،مــن وش الـصـبــح ،على
عملية سحب املبالغ مــن بنك ميدالند
وتحويال على حساب جديد باسمي،
فتحو بسويسرا» .ولم يكن ذلك هو كل
ً
شيء .أكمل ّ
السراج قائال لعبد الناصر:
«األخـطــر مــن كــل ه ــاد .هــو إنــو مبعوث
املـ ـل ــك سـ ـع ــود ع ـط ــان ــي عـ ـب ــوة نــاس ـفــة
ألزرع ـهــا بـطـ ّـيــارتــك الـلــي بتطلع فيها،
فـتـنـفـجــر ب ــال ـج ــو» .أط ـبــق الـصـمــت في
الحجرة لبرهة من الــوقــت .ولــم يقطعه
ســوى كلمات ال ـسـ ّـراج« :ومـشــان أقتلك
رشــانــي املـلــك بمبلغ ميتني وخمسني
ّ
السراج
ألــف جنيه استرليني» .صمت
ث ــوان ،ثــم أض ــاف« :أنــا رفضت هاملهمة
واعتذرت ملندوب ّ سعود عن تنفيذها.
ّ
بس ضليت عم حقق بتفاصيل املؤامرة،
فـعــرفــت إن ــو الـجـمــاعــة قـ ــدروا يـجـنــدوا
ضابط طيار ليقصف ّ
طيارتك بالجو،
وب ـع ــدي ــن ي ـه ــرب ع ـلــى تــرك ـيــا ويـطـلــب
اللجوء فيها .قبضنا ع ّ
الطيار الخاين.
ورجالي عم يحققوا معو هأل».

«هل ّ
صدق أهل المدينة ما
ّ
قاله عنا الحاسدون؟!»

ك ــان خ ـطــاب عـبــد ال ـنــاصــر الـ ــذي ألـقــاه
مــن دمـشــق ،يــوم  5آذار /م ــارس ،1958
مــدويــا .فقد كشف فيه للعالم العربي
الوجه اآلثــم آلل سعود .وفــي الرياض،
ً
ك ـ ــان وق ـ ــع االتـ ـه ــام ــات م ـ ــزل ـ ــزال .كــانــت
اململكة ،فــي عهد سـعــود ،تشهد أحلك
أيامها :خزينة مفلسة بسبب املصاريف

تبق لها
املفرطة ،وسياسة متخبطة لم ِ
ع ـلــى ص ــدي ــق ،وأسـ ـ ــرة حــاك ـمــة مفككة
بسبب استئثار املـلــك بسلطة مطلقة،
ّ
وتحيزه ألبنائه على حساب إخــوانــه،
وس ـم ـع ــة م ـش ـب ــوه ــة ت ـل ــوك ـه ــا األل ـس ــن
وتمضغها األفواه .وكان أمراء آل سعود
ي ـك ــادون ي ـت ـمـ ّـيــزون م ــن ال ـغ ـيــظ .وس ــأل
األم ـيــر ط ــال عــن أخ ـيــه امل ـل ــك ،فـقـيــل له
إنه موجود في قصره باملدينة املنورة.
ّ
وكلم طالل أخاه ،عبر الهاتف ،وسأله إن
كان قد سمع اتهامات عبد الناصر له،
ومــا تعليقه على ذلــك؟! فأجابه سعود
بأن ال ينزعج ،وأن يأتي إليه .واستقل
طالل طائرة ،وجــاء إلى قصر أخيه في
املــديـنــة .وي ــروي طــال كيف دخــل على
املـلــك فــي مجلسه ،فــوجــد عـنــده أعـيــان
املدينة ،وبينهم نائب أميرها عبد الله
ً
السديري .وسأل سعود جلساءه قائال:
«ت ـ ّـرى أهــل املــديـنــة صـ ّـدقــوا الـلــي قالوه
عــنــا ال ـح ــاس ــدي ــن؟!» .وص ـمــت الجميع،
ّ
وأحس
وكان صمتهم أبلغ من كالمهم.
ط ــال بالوجيعة مــن ه ــذا ال ـحــال الــذي
وص ــل إل ـيــه آل س ـع ــود ،ف ـخــاطــب أخ ــاه

اجتمعت مجموعة من
في قصر األمير
األمراء
ّ
طالل وقرروا أن يطلبوا
أخيهم األكبر
من
ّ
فيصل تولي الحكم
ً
األكبر ،قائال له« :بالله يا طويل العمر
بـ ّـيــض وجــوهـنــا .لــو تركنا الـلــي ينقال
من غير ّردّ ،
سودت الفضيحة وجوهنا.
واحنا خمسة آالف من آل سعود ،وين
ً
نروح بوجوهنا؟!» .وتمتم سعود قائال:
«أبشر! أبشر! ما يخالف .ما يصير إال
الخير».
في الغد عاد سعود إلى الرياض ،فلقي
من عمه عبد الله ذلك التوبيخ الذي لم
يسمعه منه قبل ذلك أبدًا .واكتأب سعود،
فاعتكف في قصره ،ال يخرج منه ،وال
ّ
ُيدخل عليه أحد .ثم إن امللك السعودي
ّ
اغتاظ ،وحز في نفسه كيف انقلب حاله.
وأمر ّ
حراسه أن يأتوا له بمدير «البنك
ّ
العربي» في الرياض مقيدًا في الحديد.

ف ـج ــاؤوا بــالـسـيــد مـصـبــاح كـنـعــان من
مقر عمله ،بعد أن ّ
كبلوه وأهانوه أمام
مــوظ ـف ـيــه وع ـم ــائ ــه .ووق ـ ــف املـصــرفــي
امل ـس ـك ــن ،وه ـ ــو ي ــرت ـع ــش م ــن ال ـخ ــوف
أمــام «طويل العمر» .شهد تلك الواقعة
الـغــريـبــة مـحـمــد س ــرور الـصـبــان وزيــر
املــالـيــة ال ـس ـعــودي .وك ــان امل ـلــك يصيح
ّ
للسراج،
حانقًا« :كيف تعطون شيكات
تتاخذ دليل ضدنا .املفروض ما تعطوه
ً
الصكوك»ّ .
ورد كنعان قائال أنه لم يفعل
َ
سوى ما أمره به الديوان امللكي ،ولديه
تــوق ـي ـعــان م ــن وزي ـ ــر امل ــال ـي ــة ال ـص ـبــان،
ومــن رئـيــس مؤسسة النقد السعودي
معتوق حسنني يــأذنــان فيه بتحويل
املبلغ املــذكــور .ولــم تعجب سعود هذه
اإلجــابــة ،فــأمــر بحبس الــرجــل ،وإغــاق
ف ــروع بنكه فــي اململكة كلها .واهـتــزت
ال ـ ـسـ ــوق امل ــالـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ه ــذا
الـتـصــرف األهـ ــوج .وأخ ــذ كـبــار األم ــراء
يسحبون أموالهم من بعض املصارف،
وتبعهم عامة الـنــاس .وأغلقت الفروع
البنكية أبوابها أمام الزبائن ،فتحولت
مطالبات املواطنني بسحب أموالهم إلى
ما يشبه التظاهرات .فجأة هبطت قيمة
العملة الـسـعــوديــة هبوطًا مــدويــا ،في
ظــرف أيــام قليلة ،من  3.75ريــال مقابل
الــدوالر الواحد ،إلى  6.5ريــال .وأصبح
املشهد السعودي كله كئيبًا!
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـ ــراء آل
سعود في قصر األمير طــال املعروف
بــ«الـفـخــريــة» .كــانــوا تسعة أم ــراء :عبد
الله ،وعبد املحسن ،ومشعل ،ومتعب،
وطالل ،ومشاري ،وبدر ،وفواز ،ونواف.
وقـ ـ ـ ّـرروا أن يـطـلـبــوا مــن أخـيـهــم األكـبــر
ّ
فـيـصــل ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز ت ــول ــي الحكم
ّ
ً
ب ــدال مــن سـعــود .ثــم إن هــذه املجموعة
سريعًا ما قويت شوكتها ،بعد مساندة
ال ـعــم ع ـبــد ال ـلــه ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن لـهــا،
وم ـع ــه ال ـس ــدي ــري ــون ال ــذي ــن يـتــزعـمـهــم
ّ
ف ـهــد .والـشـقـيـقــان مـحـمــد وخ ــال ــد .لكن
املعضلة تمثلت فــي إقـنــاع ولــي العهد
نفسه بأن يمسك بمقاليد اململكة .كان
ً
فيصل رجــا مريضًا ،وكــان يعاني من
أمـ ــراض كـثـيــرة ،ول ـقــد ع ــاد مــن أمـيــركــا
قـبــل ش ـهــور قـلـيـلــة ،بـعــد أن عــولــج في
أحد مستشفيات نيويورك من سرطان
ّ
وتحول «الرجل
غير خبيث في معدته.
ذي السحنة الـكـئـيـبــة» إل ــى رج ــل نافر
ـرض عليه أن يكون
مــن
الحكم .فلما عـ ّ
ً
ملكًا بــدال من أخيه تمنع .بيد أنــه بعد
أن رأى إجماع إخوته عليه ،قبل املهمة،
ّ
مشترطًا أن يظل سعود ملكًا صوريًا
لكي ال يحدث عزله انشقاقًا في وحدة

( )1أخبر الرئيس عبد الناصر فــي صباح
ي ــوم  25ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر  ،1958مــرافـقـيــه
بـتـفــاصـيــل م ــا ق ــال ــه ل ــه ال ـ ـسـ ـ ّـراج ف ــي الـلـيـلــة
املــاض ـيــة .وك ــان مـحـمــد حـسـنــن هـيـكــل من
بــن أولـئــك الــرفــاق .ورج ــا هيكل ال ـسـ ّـراج أن
ّ
يسجل بصوته قصته مــع ملك السعودية،
ع ـلــى شــريــط «ك ــاس ـي ــت» .ومل ــا أراد هـيـكــل،
بعد ثالثني عامًا ،أن يكتب مؤلفه «سنوات
ال ـغ ـل ـيــان» ،اسـتـعــان بــالـشــريــط الـقــديــم الــذي
ّ
سجله ّ
للسراج ،فاستعاد التفاصيل الدقيقة
لـحـكــايــة س ـعــود م ــع رج ــل الـشـعـبــة الـثــانـيــة.
ّ
ودون هيكل ما ذكره ّ
السراج في الصفحات
 299إلى  ،305من كتابه املذكور.
( )2أم خالد ،واسمها جميلة أسعد إبراهيم
مــرعــي .هــي الــزوجــة التاسعة للملك سعود،
من بني أربع وأربعني زوجة للرجل .تزوجها
سـعــود ،سنة  ،1926بعد أن بلغه جمالها،
وك ــان ــت م ــا زالـ ــت طـفـلــة ال ت ـت ـجــاوز الـثــانـيــة
ع ـشــر م ــن ال ـع ـمــر .ودأب ـ ــت «عـ ـي ــون» سـعــود
وأبيه وإخوته على ّ
تصيد الفتيات السوريات
ّ
املليحات ،دومًا .ولعل غايتهم كانت تحسني
نسلهم وتـجــويــد صــورتــه .وأنـجـبــت جميلة
لـسـعــود ثـمــانـيــة أب ـن ــاء ،أك ـبــرهــم خــالــد الــذي
تولى رئاسة الحرس الوطني السعودي ،في
عهد أبيه .وكان أسعد إبراهيم مرعي (والد
ً
جميلة) رج ــا فـقـيـرًا مــن الــاذق ـيــة .وعــرفــه
ال ـنــاس ســارقــا للحمير .وقـبــض عـلـيــه ،ذات
م ـ ّـرة ،ودخ ــل الـسـجــن بسبب ســرقــة حـمــار.
ّ
لكن أسعد تبسم له السعد بعدما تزوجت
اب ـن ـتــه م ــن األم ـي ــر س ـعــود ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز،
فصار فجأة من كبار األثرياء.
( )3مــن س ــوء ال ـحــظّ ،أن ش ـكــري الـقــوتـلــي،
وهو الرئيس السوري األول بعد االستقالل،
ك ــان عـلــى رغ ــم وطـنـيـتــه ،مــوالـيــا آلل سعود
أكثر مــن ال ــازم .وكــانــت عالقته بامللك عبد
العزيز وأبنائه وطيدة ،فقد عاش في كنفهم
ّ
منذ سنة  .1926وظــل عــدد من أفــراد أسرة
القوتلي يعملون فــي التجارة داخــل اململكة
ً
الـسـعــوديــة زمـنــا طــويــا .وبـحـســب ستيفن
لونغريج ،مؤلف كتاب «سوريا ولبنان تحت
االنتداب الفرنسي» (ترجمة بيار عقل ،دار
الحقيقة ،ص )59 :ف ـ ّ
ـإن القوتلي كــان يؤيد
إع ــادة النظام امللكي إلــى ســوريــا ،فــي حقبة
ّ
الـثــاثـيـنـيــات مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن .ورش ــح
الـقــوتـلــي األم ـيــر فيصل بــن عـبــد الـعــزيــز آل
ً
سعود ،ليكون عاهال في دمشق .لكنه فشل
في تحقيق مساعيه.
وحينما طلب عبد الـنــاصــر مــن ال ـسـ ّـراج أن
يخبر شكري القوتلي بما رواه له عن تآمر
املـلــك ال ـس ـعــودي ،خـشــي الـضــابــط الـســوري
الكتوم أن يفشي «املــواطــن العربي األول» -
ّ
كما لقبه ناصر -ذلك السر للسعوديني .ولم
تكن العالقة بني السراج والقوتلي طيبة ،فقد
كان األول يعلم ارتباطات الرئيس السوري
الـســابــق الوثيقة بــآل سـعــود .لكنه مدفوعًا
ب ــإل ـح ــاح ع ـبــد ال ـن ــاص ــر ،ح ـكــى ق ـصــة غــدر
امللك السعودي ،للقوتلي .وصدقت مخاوف
ً
ّ
السراج فعال ،فقد أفشى القوتلي للسعوديني
ُ
ّ
ما أبلغ به .وذكر لهم أن مساعيهم وخططهم
قد انكشفت لعبد الناصر .وأحـ ّـس ّ
السراج
بالحنق ملا اعترض ضباطه ،بعد سويعات،
ّ
برقية مشفرة مــن الـسـفــارة السعودية في
دمـشــق ،مرسلة إلــى الــديــوان املـلـكــي ،تقول:
«تأكد ّأن البناية مغشوشة».

ّ
للتو مع ّ
تكلمت ّ
ولي العهد ّالسعودي ،وهو ينفي بالكامل أن تكون له أي
«لقد
ّ
معرفة بما جرى في القنصلية»  -دونالد ترامب

عن خاشقجي

ّ
ّ
األميركية في ّ
األيــام التي تلت
الدبلوماسيّة ،كانت التصريحات
ملن يعرف اللغة
ّ
أمر واضح :أن املخابرات (التركية واألميركية)
على
تدل
خاشقجي
ٍ
اختفاء جمال ّ
ّ
ّ
القنصلية ،وأنهم يعرفون أن
أصبحت تملك كل املعلومات عن ما ّجرى ّداخــل
خاشقجي لم يعد على قيد الحياة ،وال ملا تكلم املسؤولون األميركيون بصيغة
العارف ،وانتظروا جالء األمور.
ّ
ّ
بالنظام ّ
السعودي الى
ات عن األسـبــاب التي قد تكون دفعت
توجد عـ ّـدة
نظري ٍ
ّ ّ
ّ
التخلص من الــرجــل ،يلخصها الكاتب البريطاني جــون بــرادلــي الــذي عمل الى
ّ
شخصيًا .هـنــاك سـ ّ
ـرديــة أن
جــانــب خاشقجي فــي اإلع ــام الـسـعــودي وعــرفــه
ّ
ّ
بن سلمان قد "غضب" على الكاتب املنشق ،وطفح به الكيل حني قــدم عرضًا
ّ
شخصيًا لخاشقجي  -قبل أسابيع قليلة  -بالتصالح والعودة الى البلد ،فارتاب
ّ
ّ
ّ
الكاتب الــسـعــودي ورفــض (ال ـيــوم ،مــن يـلــومــه؟) ،فأضمر لــه الــنـظــام الـشــر .هذه
ّ
النظرية هي األضعف ،مقارنة بمقولة يسوقها برادلي ،عن ّأن خاشقجي يمتلك
معلومات "محرجة" للسعودية حول العالقة القديمة مع "القاعدة" وهجمات 11
ٍّ
يذكرنا برادلي ّ
بأن خاشقجي كان مستشارًا ومعاونًا لرئيس املخابرات
ايلول.
السعودية ،تركي الفيصل ،وكانت وظيفته تحديدًا هي في تنسيق العالقة مع
ّ
"القاعدة" واسامة بن الدن ،ومحاولة عقد مصالحة مع النظام .وقــد تكون في
ّ
عهدة خاشقجي ،من هنا ،أسـ ٌ
ـرار ودالئــل من النوع الــذي قد يحمي االنسان أو
ٌ
يـ ّ
ـؤدي الــى مقتله (كـمــا هــو م ـعــروف ،اسـتـقــال تــركــي الفيصل مــن منصبه في
ّ
املخابرات قبل أي ٍام من هجمات  11ايلول عام .)2001
ّ
تمامًاّ ،أي ّأن خاشقجي كان يعمل ايضًا
النظرية الثالثة فهي تلك املعاكسة
ّأما
ٌ
ّ
األميركية (هناك بالفعل عوامل تشير الى "معاملة ّ
خاصة" من قبل
مع املخابرات
سريع وسهل ،وهي تأشيرة اقامة
بشكل
"او"
فيزا
على
حصوله
منها
الحكومة،
ٍ
ٍ
ً
ُ
في مجاالت
وخاصة
عاملي،
مستوى
على
مجاالتهم
في
للمبدعني
عادة
تعطى
ّ
ّ
العلم والفنون ،وليس لكتاب األعمدة) .برادلي وغيره يلمحون الى خط ٍة ترعاها
ّ
األميركية ،وهــي ترمي الــى "تحديث" النظام السعودي
دوائ ــر ضمن الحكومة
ّ
ّ
ّ
بنظام أكثر تمثيلية ،يفتح الباب لتيارات جديدة (من
املطلقة
امللكية
واستبدال
ٍ
ّ
ّ
بينها "االخــوان») للمشاركة في الحكم ،وأن خاشقجي كان مرشحًا ألان يلعب
دورًا فــي ه ــذا امل ـش ــروع .يــزعــم بــرادلــي ّأن "الـنـقـطــة الـحــرجــة" كــانــت حــن ّأســس
خاشقجي في اميركا حزبًا باسم "الديمقراطية في العالم العربي اآلن" («داون"
أو "فجر" باالنكليزية)ّ ،
وأن ّ
"معارض"
تحول املستشار السعودي السابق الى
ٍ
مواجه ّ
علني ،يقود حزبًا يهدف الـ ٌـى تمكني أعــداء العرش ،وتحديدًا "االخ ــوان»،
ٌ
وتمويل وقاعدة في اميركا ،هو تحديدًا ما يخشاه
في العالم العربي ،وله وجود
ّ
النظام ّ
السعودي وال يريده أن يتحقق مع واجه ٍة مثل خاشقجي.
سياسي ومخابراتي من املمكن جدًاّ
ٌ
ّ
ّ
فيها بعد
قضية خاشقجي ،اذًا ،قد يكون
ّ
ّ
ّ
أن ال يتضح وأن ال نعرفه ابدًا ،أو يظل ّ
سرًا معلنًا ،مثل تفاصيل عملية االغتيال،
التي تتم اليوم  -في الكواليس الدبلوماسية  -محاوالت طمسها وتغطيتها .هذا
ّ
الجانب السياسي ٌّ
قضية
مهم لتفسير ما جــرى ،وإن كــان اإلعــام الــذي يرفع
ّ
ّ
ّ
خاشقجي اليوم ،على أنها حصرًا قضية رأي وصحافي تــم إخـفــاؤه ،ال يأتي
على ذكــره كما يجب (وخاشقجي نفسه ،على عــادة الكثير مــن الـعــرب الذين
ّ
ّ
ومحابراتية ،كــان يفضل أن ينكر دوره
قضوا حياتهم في وظائف سياسية
الحقيقي في تعريفه لنفسه ،وأن ّ
يقدم نفسه حصرًا كـ«كاتب» أو "باحث») .ومن
الواضح ايضًا ّأن ّ
عملية "التفاوض" حول إخراج الجريمة قائمة ،وال ّ
يهم هنا أن
ّ
يدفع
يكون العذر مضحكًا
(نظرية "االغتيال بالخطأ خالل الخطف" تشبه أن ً
ّ
ّ
متهم بالبراءة عبر القول بأنه أراد سرقة املنزل ال أكثر ،وأن قتله للمالك كان خطأ
ّ
ّ
ٌ
رسميًا؛ بل يمكن
قضاء وقدر) طاملا أن الحكومات تقبل بها وال تشكك
مؤسفًا،
القول ّأن "املــزاد" قد ابتدأ مع اختفاء خاشقجي وبــدء التسريبات  -حني يقول
ً ّ
ّ
أردوغانُ ،مثال ،أنه يتمنى "نتيجة ايجابية" مع السعوديني ،وهو يعرف يقينًا أن
ّالرجل قد قتل ولم يعد بيننا ،فهو بالتأكيد ال يشير الى "نتيجة ايجابية" بالنسبة
الى خاشقجي.

ّ
عن النظام السعودي

ّ
لـهــذه األس ـب ــاب ،هـنــاك مبالغة فــي مــن تــوقــع أن تــوصــل قـضـ ّـيــة خاشقجي الــى
ّ
"مواجهة" بني ّ
ّ
ستمر
السعودية والعالم الغربي ،وال يصح ايضًا أن هذه الجريمة
ّ
ّ
األميركيون يريدون
الفعلية ،ال
وكأنها لم تكن .حني تصل املسألة الى الحسابات
ٌ
خالفًا مكلفًا مع الرياض حول اختفاء فرد ،وهناك خطوات كثيرة يمكن تنفيذها
قبل الوصول الى الخالف العلني .وال تركيا في مصلحتها أن تقطع عالقاتها
ٌ
اقليمي ّ
ّ
ثري ،العداوة معه مريرة ومكلفة ،والسعودية تقدر في حالة العداء
بلد
مع ٍ
ّ
بأشكال كثيرة ،فيما العكس ّ ليس صحيحًا.
تركيا
على
سلبًا
ر
تؤث
أن
املفتوحة
ٍ
العامل األخير الذي يجب أن ال ننساه هو ّأن خاشقجي ،رغم كل االهتمام الذي
ّ
والنخب ،ليس مواطنًا ّ
كحياة
غربيًا ،فقيمة حياته ليست
القاه من االعالم العاملي
ً
ٌ
ٌ
ّ
بريطانيٌ ،ولن تقوم حكومة وال جمهور ناخب باملطالبة نيابة
اميركي أو
مواطن
ٍ
ً ّ
ّ
عنه  -فــي امـيــركــا ،مـثــا ،قــلــة مــن الـ ّـنــاس تـعــرف مــن هــو جـمــال خاشقجي ،وال
سيغير تصويته ّ
ّ
ألن ترامب غطى اختفاءه (االستثناء البارز كان السناتور
أحد
ّ
ليندسي غراهام ،الذي أطلق موقفًا قاسيًا ضد بن سلمان وطالب باستبداله) .ال
ّ
نكرر ّ
بأن جرائم أكبر بكثير قد ّ
ضرورة ألن ّ
مرت من غير أن تؤثر على موقع
ً
ّ
ّ
ّ
وتفرض عليها
السعودية في الـغــرب ،والــريــاض هي التي "تقاطع" دوال غربية
ّ
"عقوبات" (كما جرى مع املانيا وكندا) وليس العكس .اسرائيل ،بالطبعّ ،
سربت
ّ ّ
ّ
ّ
"تصدق" سردية الرياض ولن تتخلى عن
سعودي لتؤكد أنها
موقع
تعليقًا عبر
ٍ
حليفها بن سلمان.
ّ
حتى ال نخدع أنفسنا ،لو كانت املصالحة ّ
السعودية  -القطرية ّسائرة الى اليوم،
لكان خبر خاشقجي قد خفت في اإلعالم العربي منذ زمن ،وظل محصورًا في
ّ
ٌ
ٍّ
ايجابي
جانب
السعوديني .وتعاطف املعسكر القطري معك له
دائرة املعارضني

سيتفرغون للدفاع عنك ونشر ّ
ّ
قصتك  -طاملا
ومكرب في آن .هم ،من ناحية،
ٍ
ّ
ّ
ّ
و«ثوراتهم" مؤقتًا .ولكنهم ،من
الوطنية
قضاياهم
أنــه أمر اليوم  -وسينسون
ُ
ُ ّ
ّ
جه ٍة أخرى ،سينعونك ويجزمون بأنك قد قتلت وقطعت اربًا بعد دقيقتني على
ّ
اختفائك ،طاملا ّأن املصلحة السياسية هنا (عرفنا شعورًا مشابهًا حني كنا
طالبًا جامعيني في لبنان ،وكانت مشكلتنا مع الدولة ليست في أنها تقمعنا ،بل
أنها ال تكترث لنا ،وقد فرحنا أشـ ّـد الفرح حني ّتم اعتقال بعض ّالرفاق ،ألنهم
مناشير أو شيئا مــن هــذا القبيل ،وأذك ــر نكبتنا حــن رأيناهم
كــانــوا يــوزعــون ّ
يعودون الينا بعد أقل من نصف ساعة مبتسمني  -ونحن على وشك االتصال
بأهلهم لنبلغهم بأن الطاغوت قد اعتقل اوالدهــم ،وهم على األرجح يتعرضون
للتعذيب).
ّ
ّ
القضية األكـبــر هنا ال تتعلق بشخص خاشقجي ،بــل بالتغييرات
غير ّأن
ّ
العميقة داخل السعودية والتي كشفت القضية عن بعض جوانبها .كما يقول
أسعد ابوخليلّ ،
فإن ّ
"حكم
تحول
البالط ً السعودي من نمط "حكم العائلة" الى ّ
ّ
ال ـفــرد" ًقــد ّأدى ً الــى نتيجتني :أوال ،أصبحت أفـعــال السياسة الـسـعــوديــة أقــل
"محافظة" وبطأ وأكثر ّ
أجنحة
تهورًا (فهي لم تعد تعتمد على بناء توافق بني ّ ٍ
ّ
متعددة) ،ولم يعد في البلد "الهامش" الــذي كان موجودًا في السابق للنخب،
تعدد مراكز القوى ّ
حني ّأمن ّ
ّ
وبحري ٍة للتعبير والنقد
تعدد مصادر "الحماية»،
ٌ
ّ
ّ
تحت ّ
ّ
السقف العام .أما اليوم ،فإن الوالء املطلق هو فرض ،والسجن واالعتقال
ً
ٍّ
أصبح احتماال سريعًا ألي كان؛ وعليك اظهار هذا الوالء وابرازه باستمرار .بل
ً
ّإن عدم املشاركة في حمالت ّالدفاع عن ّالنظام ،أو ّ
الصمت ،اصبح دليال يكفي
إلدانتك .هنا تصعد "الحالة التوتاليتارية" التي نراها في اإلعالم السعودي وبني
ّ
مشاهير وسائل التواصل ،حيث املبالغة في التعظيم ّوالجميع ًيتسابق على
ّ
ّ
"تسجيل حضوره» ،ويزايد على الباقني حتى ال يبدو أقل حماسة منهم ،حتى
نصل الى مستوى سوريالي في الخطاب ّ
(والدافع هنا ،بالطبع ،هو الخوف).
ٌّ ّ
تتكلم عن ّ
الجو الذي يعيشه السعوديون اليوم ،نخبًا وشعبًا ،تحت حكم بن
قلة
سلمان ،واملخاوف الكثيرة التي تحكم حياتهم بشكل لم يعرفوه في ّ
السابق.
ٍ
هــذا ،في الحقيقة ،كــان من األسباب التي دفعت بخاشقجي (على حد قوله)
ً
السعودية حني "لم يعد ّ
ّ
الجو محتمال» ،بمعنى أنك لم تعد تملك حصانة
لترك
ُ
من ّأي نوع ،وال تقدر على الكالم ،ويفرض عليك "التطبيل» .يخبرني أصدقاء
مــن السعودية عــن انـعــدام الثقة بــن الـ ّـنــاسّ ،
وأن مــن تقدر على الـكــام معهم
ّ
موضوع
بحرية هي دائــرة صغيرة تضيق باستمرار؛ وأنــك  -حني تتكلم في
ٍ
ٍّ
ّ
سعودي ال تعرفه جيدًا  -يصبح الحديث شبيهًا
شخصي روتيني مع
غير
ّ
ّ
ّ
الفرق
تراث
الى
يلجأون
هم
بأن
أحدهم
لي
أسر
بل
افني».
العر
وكالم
"بالتورية
ّ
ّ
السرية في االسالم :أن تنسحب من الصدارة والواجهة قدر اإلمكان ،أن ال تتكلم
في األمــور السياسية علنًا ،وأن تخفي رأيــك وتكتفي باملعارضة السلبية الى
حني زوال العاصفة.
ٌ
ّ
سعودي
أوقات كهذه ،تحصل "تجارب اجتماعية" مثيرة .فيقول صديق
وفي
ٍ
ً
ّ
أنهم يعتبرون االعالميني واملثقفني ،مثال ،أناسًا "خطرين للغاية» ،بمعنى أنك ال
يجب ّأن تثق بهمّ ،أما "األخطر" على اإلطالق ،يضيف ،فهم فئة رجال األعمال
ّ
واملوظفني ّالناجحني ،فهم اســوأ العناصر وأكثرها اخالصًا للنظام ،وانــت ال
ّ
تريد أن تتكلم أمامهم وال أن تختلف معهمّ .أما من يعمل في أجهزة النظام أو
كقدر ال هروب منه ،وضرورة "الوظيفة»؛ بل
في إعالمه ،فهو يمارس "التطبيل"
ٍ
ُيقال إنك لو التقيتهم على املستوى الشخصي ،فقد تجدهم أشخاصًا دمثني ال
ّ
ّ
ببساطة أنهم ينفذون األوامر
يشبهون مزاجهم الكاسر في العلن ،ويقولون لك
ٍ
ّ
(على الهامش :طاملا أننا في جـ ّـو أفــام املافيا واالغتياالت و«لعبة العروش»،
ّ
ّ
الخارجية الـ ّـسـعــودي ،عــادل الجبير ،يشبه الى
أريــدكــم أن تالحظوا أن وزيــر
ّ
حد عجيب ّ
السحرة املشعوذين في مدينة «كارث» فيما السفير االماراتي في
ٍ
واشنطن ،يوسف العتيبة ،يحمل شبهًا صاعقًا بقائد جيش الخصيان للملكة
«ديناريس»  -استخدموا "غوغل" وقارنوا ّ
الصور).
ّ
ّ
هذه األمور كانت كلها تجري فيما ماكينة دعاية األمير،
املفارقة ،بالطبع ،هي أن ّ
ّ
في الشرق وفي الغرب ،تتكلم عن ولي العهد "املنفتح" وتمتدح خططه االقتصادية
ّ
ّ
ّ
للتطرف» ،فيما األم ــراء والــنـخــب ترتعد في
الترفيهية و«محاربته
ونشاطاته
ّ
منازلها .ومن بني هؤالء  -كما ذكر الصحافي غلني غرينوولد  -الكاتب الشهير
ماض طويل
في "واشنطن بوست" دايفيد اغناطيوس الذي ،يضيف غرينوولد ،له
ٍ
اليوم ّ
يلمح
في العالقة مع املخابرات األميركية والتماهي مع أجنداتها .اغناطيوس
كصحف غربية أخرى  -الى احتمال أن ُيستبدل بن سلمان ّ
عهد أكثر
ٍ
بولي ٍ
"أمانًا" للنظام السعودي ولحلفائه .بهذا املعنى ،قد تكون ّ
جزءا
خاشقجي
ة
قضي
ً
ّ
من تراكم طويل ّ
ّ
ّ
معنوية تستغلها
داخلية ،وقد يكون ضربة
يؤدي الى تغييرات
ٌ
يتغير شيء ،وتشتدّ
ـراف ٍداخلية سئمت سطوة بن سلمان وبطشه .وقد ال ّ
أطـ
قبضة بن سلمان ،ويدخل اإلعالم العربي والسياسة ّفي مرحل ٍة مظلمة شرسة،
ّ
اسوأ حتى مما عرفناه في السنني املاضيةّ .
ولكن هذا كله في علم الغيب وال تؤثر
عليه الحروب اإلعالمية ،بل ّ
يقرر أساسًا بني الرياض وواشنطن.

ّ
األهم
خاتمة :عن

ّ
في اليوم ذاته الذي بدأ فيه الرئيس األميركي ّ
بالدفاع العلني عن النظام السعودي
ّ
والتمهيد لتبرئة رأســه من ّ وزر الجريمة ،كــان التحالف السعودي  -األميركي
يضربّ ،
باصات تقل أناسًا فقراء في اليمن ،وتقتل على األقل ّ 17مدنيًا.
مجددًا،
ٍ
من املعيب أن نقارن شهداء اليمن بحبائل االغتياالت واملخابرات ،وكل ما ذكر
ّ
أع ــاه ،حــتــى وإن كــان العالم يستمع الــى "واشـنـطــن بــوســت" وال يصغي الينا.
قضية الكاتب املختفي تصلح ّ
مادة ّ
ّ
مثالية إلعالم البروباغاندا ،من الجهتني ،الذي
ّ
ّ
ّ
يبحث اما عن تزييف الواقع وتضييع الحقيقة ،أو عن سردية "ضحية" مريحة،
ّ
تلفزيونيًا ،تجذب املشاهدين وتستخدم في البازار (ومن تاجر
يمكن اخراجها
ّ
ُ
ّ
وأهله،
اليمن
ة
قضي
ـا
ـ
أم
خاشقجي).
قتل
ي
حني
يستنكف
لن
لسنوات
بالدماء
ٍ
ّ
ّ
ّ
"السياسة" باملعنى الحقيقي :أن تقف في وجه القوة ،أن تحارب الظلم حقًا،
فهي
ٌ
ّ
ٌ
خيارات صعبة وصراع على مصير الشعوب ومستقبلها .بن سلمان الحقيقي
عرفناه في اليمن والـعــراق وســوريــة ،وعرفناه بأسماء متعددة ،وال نحتاج الى
ّ
ّ
"اختطاف\اغتيال" حتى نعيد النظر في األمر؛ والفارق بيننا وبني األمريكان هو
ّ
أننا نعرف أنه ،بالنسبة الينا ،لن يكون من يخلفه أفضل منه.

