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الحدث

العربية،
استأنف محمد بن سلمان ،أمس ،جولته ّ
في أعقاب اختتام «قمة العشرين» ،التي ظل ولي
العهد قادرًا على التعامل مع أضرارها الجانبية.
لكن التحدي الحقيقي سيبدأ مع االستحقاقات
السياسية واالقتصادية الجدية ،التي ستجد
السعودية نفسها ملزمة بإرضاء حلفائها فيها،
وخصوصًا أن «التهديد» األميركي لم ينته بعد،
والطوق التركي ال يزال محيطًا بالرياض

استحقاقات ما بعد
«قمة العشرين»:
ثمن حماية ابن سلمان
إرضاء الحلفاء
تجاوز ولــي العهد السعودي ،محمد
بــن سلمان ،قطوع حـضــوره فــي «قمة
العشرين» ،من دون أن تعني خسائره
املـحـتـمـلــة ان ـت ـهــاء امل ـ ــأزق الـ ــذي وضــع
نفسه فيه منذ واقعة اغتيال الصحافي
ج ـمــال خــاشـقـجــي .ق ــراب ــة ع ـشــرة أي ــام
ّ
مرت على مغادرة ابن سلمان أراضي
اململكة ،لم تظهر خاللها مؤشرات إلى
محاوالت الستغالل غيابه في إحداث
تبدالت على مستوى هيكلية الحكم،
وهو ما يمنحه عنصر طمأنة داخليًا،
أقله على املدى املنظور .على املستوى
الخارجي ،وعلى الرغم من محاوالت
الــزعـمــاء الـغــربـيــن الـتـظــاهــر بــالـحــزم،
إال أن ح ــدي ــث امل ـص ــال ــح وال ـص ـف ـقــات
ّ
ظـ ــل غــال ـبــا ع ـلــى م ــا س ـ ــواه .م ــع ذل ــك،
فـ ــإن أمـ ـ ــام ولـ ــي ال ـع ـه ــد اس ـت ـح ـقــاقــات
س ـيــاس ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة ي ـت ـعـ ّـن عليه
ّ
تخطيها تحت الضغط املتواصل من
ـوح فيه تركيا
الحلفاء ،فــي وقــت لــم ت ـ ِ
باستعدادها لقلب الصفحة.
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــط ابـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــان ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ــي
مــوريـتــانـيــا ،ال ـتــي ك ــان قــد أع ـلــن أكبر
ائتالف معارض فيها رفضه الزيارة،
داع ـ ـي ـ ــا إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال «س ـن ــد

إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـق ـ ــوي» .إال أن ال ــرئ ـي ــس
املــوريـتــانــي ،محمد ولـ ّـد عبد العزيز،
استقبل ولي العهد ،ووقع معه سلسلة
اتفاقيات بدا بعضها أشبه بمحاولة
الس ـت ـب ـقــاء والء ن ــواك ـش ــوط ،وتـعــزيــز
ان ـخ ــراط ـه ــا ف ــي امل ـع ـس ـكــر ال ـس ـع ــودي.
نموذج من ذلك ما كشفه وزير اإلعالم
ال ـس ـعــودي ،ع ــواد ال ـع ــواد ،مــن أن ابــن
سلمان قـ ّـرر إنشاء مستشفى جامعي
يحمل اسمه في العاصمة املوريتانية.
ومن موريتانياّ ،
توجه األمير الشاب
إلــى الـجــزائــر ،حيث يـجــري مباحثات
تتناول «رفع حجم التبادل التجاري،
وتوسيع الشراكة االقتصادية» ،وفق
م ــا أعـلـنــت الــرئــاســة ال ـجــزائــريــة الـتــي
تحاشت اإلشارة إلى موضوع أسعار
ّ
الـ ـنـ ـف ــط ،ع ـل ــى رغ ـ ــم أن ـ ــه ي ـش ــك ــل م ــادة
َ
خالفية بني الجانبني .وسبق وصول
ابن سلمان إصدار شخصيات إعالمية
وثقافية بيانًا رافضًا الستقبال «اآلمر
بجريمة فظيعة في حق خاشقجي»،
تـ ــوازيـ ــا م ــع دعـ ـ ــوة أح ـ ـ ــزاب م ـعــارضــة
إلــى عــدم استقبال «امل ـســؤول عــن قتل
أعداد هائلة من األطفال واملدنيني في
اليمن».

جذور جريمة قتل خاشقجي:
الصراع الوحشي داخل آل سعود

أجرى ّ
ولي العهد السعودي ،أمس ،مباحثات في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني (أ ف ب)

هـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة بـ ـ ــدا ،ي ـ َ
ـوم ــي الـجـمـعــة
والـسـبــت املــاضـيــن ،أنـهــا تــاحــق ابــن
سلمان في «قمة العشرين» أيضًا ،لكن
الزعماء الغربيني الذين حرصوا على
تجلية نـفــورهــم منها ظهر سلوكهم
أقرب إلى الحركات الدعائية منه إلى
الـتـعــامــل ال ـج ــدي .إذ لــو ك ــان فــي نية
هؤالء ،وفي ّ
مقدمهم الواليات املتحدة
وف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـيــا ،م ـعــاق ـبــة ولــي
الـعـهــد ألمـكـنـهــم فـعــل ذل ــك مـنــذ زم ــن،
ّ
لكنهم ال يفتأون يغطون مماألتهم ابن

ّ
ُيتوقع أن تحاول السعودية
الدفع نحو اتفاق «غامض»
على خفض إنتاج النفط

ّ
سلمان بمظلة «العالقات التاريخية»
مع السعودية ،فيما ال تجد واشنطن
حرجًا في القول إنها تريد بقاء الرجل
ّ
و«نقطة ومــن أول الـسـطــر» .مظلة لن
تكون من دون ثمن طبعًا ،وخصوصًا
أن إدارة الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
تــرامــب ،تعتمد فــي تنظيرها للداخل
األم ـيــركــي عـلــى ضـ ــرورة حـمــايــة ولــي

العهد على «فــوائــد» األخـيــر ملشاريع
الواليات املتحدة في املنطقة .في هذا
اإلطارُ ،يفترض أن تكشف املفاوضات
الـيـمـنـيــة ،املـنـتـظــر ان ـطــاق ـهــا أواس ــط
األس ـبــوع ال ـجــاري ،مــدى جــديــة الدفع
الغربي نحو إنهاء الحرب في اليمن،
ّ
ف ــي ح ــن ي ـش ــكــل االجـ ـتـ ـم ــاع املــرت ـقــب
ملنظمة «أوب ــك» فــي فيينا فــي املوعد
ن ـف ـســه م ـح ـطــة مـفـصـلـيــة ف ــي تـحــديــد
كيفية تعامل السعودية مع الضغط
األميركي عليها لناحية رفع إنتاجها
من النفط.
يـ ـ ــرى ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء املـ ـت ــابـ ـع ــون ل ـش ــؤون
«أوب ـ ـ ـ ــك» أن ال ـس ـع ــودي ــة واقـ ـع ــة بــن
نـ َـاريــن :االستمرار في زيــادة اإلنتاج،
م ــع م ــا يـعـنـيــه األمـ ــر م ــن انـعـكــاســات
سلبية على املــوازنــة السعودية التي
ي ـح ـتــاج تـحـقـيــق ال ـ ـتـ ــوازن فـيـهــا إلــى
ّ
سعر ال يقل عن  73دوالرًا للبرميل ،أو
املجازفة باستثارة غضب ترامب عبر
تخفيض اإلنـتــاج .مــا بــن الخيارين،
يـقـ ّـدر املحللون أن تلجأ اململكة إلى
نـ ــوع م ــن ال ـح ـي ـل ــة ،ع ـب ــر ال ــدف ــع نـحــو
اتخاذ قرار داخل «أوبك» بالتخفيض،
َ
م ـ ــن دون أن ُي ـ ـعـ ــلـ ــن ذل ـ ـ ــك ص ــراح ــة

ً
(يمكن املنظمة ،مـ ّثــا ،تعليل قرارها
ب ــان ـخ ـف ــاض م ـت ــوق ــع ف ــي م ـس ـتــويــات
الطلب) .لكن ،ومن أجل تحقيق هدفها،
ّ
يتعي على الرياض أن تقنع موسكو
ب ـت ـخ ـف ـيــض إن ـت ــاج ـه ــا هـ ــي األخـ ـ ــرى،
عـلـمــا ب ــأن روس ـيــا ال تـجــد ض ـي ـرًا في
انخفاض أسعار النفط ،وهو ما كان
قــد أعـلـنــه الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن
ع ـنــدمــا وص ــف ت ــراج ــع األسـ ـع ــار إلــى
 60دوالرًا للبرميل بــأنــه كــان «رائـعــا
ل ـل ـغــايــة» .وع ـل ـي ــه ،ي ـب ــدو أن ــه ال ي ــزال
أمــام السعودية مفاوضات «صعبة»
مع الجانب الــروســي ،إال أن التوصل
ّ
ً
إلى اتفاق ال يظهر مستحيال ،في ظل
إعالن بوتني ـ ـ خالل «قمة العشرين»
ـ ـ ـ ـ أن ب ــاده س ـتــواصــل املـســاهـمــة في
خفض اإلنتاج.
مع ذلك ،وحتى لو ّ
توصلت السعودية،
ع ـبــر «أوبـ ـ ـ ــك» ،إلـ ــى اتـ ـف ــاق «غ ــام ــض»
ُيخليها من املسؤولية أمام ترامب ،إال
أنها لن تتمكن ـ ـ وفقًا ملراقبي «أوبك»
تحقيق ما تصبو إليه اقتصاديًا.
ـ ـ من
ّ
فشل متوقع من شأنه أن يزيد موقف
ّ
الرياض ضعفًا ،في ظل عملية ابتزاز
واضحة يمارسها الرئيس األميركي

تجاهها .وهــي عملية ال شــيء يحول
دون سلوكها مسارًا تصاعديًا ،بالنظر
إلى أن ثمة انقسامًا داخل املؤسسات
األميركية حول كيفية التعامل مع ابن
ّ
سلمان ،عاد وتجلى أول من أمس في
تسريب وكالة االستخبارات املركزية
ً
معلومات عن أنها رصدت  11اتصاال
بني ولي العهد واملستشار في الديوان
امللكي سعود القحطاني ،في الساعات
التي سبقت اغتيال خاشقجي وتلك
التي أعقبتها .وما يفاقم حجم املأزق
السعودي هو إصرار تركيا ـ ـ إلى اآلن
ـ ـ ـ ـ عـلــى إب ـقــاء قـضـيــة خــاشـقـجــي حية
أطــول فترة ممكنة ،واالستفادة منها
ّ
ف ــي م ــواج ـه ــة األمـ ـي ــر ال ـ ـشـ ــاب .ول ـع ــل
التصريحات التي أدلــى بها ،السبت،
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان،
على هــامــش «قـمــة الـعـشــريــن» ،والتي
وص ــف فـيـهــا ت ـف ـس ـيــرات اب ــن سـلـمــان
لحادثة القنصلية بأنها «ال ُت ّ
صدق»،
م ـجــددًا أن مـطــالـبــة ب ــاده بتسليمها
ّ
امل ـت ــورط ــن ف ــي ق ـتــل خــاش ـق ـجــي ت ــدل
على أنه ليس لدى أنقرة حاليًا رغبة
في التهدئة.
(األخبار)

يقف وراء جريمة قتل جمال خاشقجي الوحشية صراع
على السلطة داخــل العائلة املالكة السعودية ،ساهم في
تـغــذيـتـهــا ج ـنــون ارت ـي ــاب وت ـهــور ول ــي الـعـهــد مـحـمــد بن
سلمان .فــي نهاية املـطــاف ،أدى هــذا الغضب الــرائــج في
الـ ـب ــاط امل ـل ـكــي إلـ ــى م ـق ـتــل أحـ ــد ص ـحــاف ـيــي «واش ـن ـطــن
بــوســت» وبتر أعضائه .بــدأت املشاهد االفتتاحية لهذه
ال ـعــداوة العائلية فــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي  2015داخــل
جناح مستشفى كبار الشخصيات في الرياض ،بينما
كان امللك عبد الله على فراش املوت .ووفقًا لسعودي كان
في املستشفى آنذاكّ ،
فإن أبناء عبد الله وحاشيته ّأجلوا
ّ
لفترة وجـيــزة إبــاغ خليفته امللك سلمان بــأن املنية قد
وافت امللك – ربما كانوا يأملون في إحكام السيطرة على
أموال البالط امللكي والحفاظ على املناصب القوية ألفراد
العائلة من فرع امللك عبد الله.
وص ــف ل ــي ه ــذه ال ــدرام ــا الــواق ـع ـيــة س ـعــوديــون بـ ــارزون
وخبراء أميركيون وأوروبيون في سلسلة من املقابالت
ُ
جر َيت في الواليات املتحدة والخارج خالل األسابيع
التي أ ِ
التي تلت وفاة خاشقجي .كان لدى هذه املصادر معرفة
م ـبــاشــرة ب ــاألح ــداث ،ولـكـنـهــم طـلـبــوا ع ــدم الـكـشــف عن
هوياتهم ألن القضية تتعلق بمسائل دولـيــة حساسة.
تم التأكد ّمن صحة هــذه املعلومات عن طريق مصادر
أميركية مطلعة.
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إلـيـكــم الـخــاصـ
ُ َ
والسعوديون الذين راجعوا النتائج االستخباراتية :ق ِتل
امللكي في الرياض
خاشقجي على يد فريق أرسله البالط ُ ِّ
كــان جــزءًا من قــوة العمل السريع التي نظ َمت قبل هذه
الـعـمـلـيــة بـ ــ 18ش ـه ـرًا .م ـقــاالت خــاشـقـجــي االسـتـفــزازيــة
وعالقاته بقطر وتركيا جعلت ولــي العهد الــذي يستبد
بشكل متزايد يشعر باإلهانة ،وأصــدر أم ـرًا «بإعادته»
ُ
درك االستخبارات
في يوليو /تموز  ،2018وهو أمر لم ت ِ
األمـيــركـيــة مـعـنــاه إال بـعــد ثــاثــة أش ـهــر عـنــدمــا اختفى
خاشقجي في إسطنبول.
راقـبــت الــواليــات املتحدة هــذه الـحــرب الطاحنة عــن كثب.
أصبح صهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر
م ـس ـت ـشــارًا م ـقــربــا م ــن اب ــن س ـل ـمــان .زار كــوش ـنــر ابــن
سلمان فــي أواخ ــر أكـتــوبــر /تشرين األول  2017خالل
رحلة خــاصــة .لــم يكشف أي مــن الطرفني عــن تفاصيل
ّ
محادثاتهما ،ولكن من الوارد أنهما ناقشا مكائد العائلة
ّ
املالكة .بعد مــرور أسـبــوع على زي ــارة كوشنر ،دبــر ابن
س ـل ـمــان م ــا يــرقــى إل ــى ان ـق ــاب داخ ـل ــي ي ــوم ال ــراب ــع من
نوفمبر /تشرين الثاني واعتقل أكثر من  200شخص
أعمال واحتجزهم في فندق
بني أمراء سعوديني ورجال َ َّ َ
ريتز كارلتون في الرياض .خطط أقرب املقربني من ابن
سلمان في البالط امللكي بعناية لهذه االعتقاالت.
َ
ت َص َّدر االبن الطموح للملك الراحل األمير تركي بن عبد
الله قائمة أعــداء ابــن سلمان في انقالب ريتز كارلتون،
وكــان قد أعــرب في وقــت سابق إلــى معارفه األميركيني
والـصـيـنـيــن ع ــن م ـخــاوفــه م ــن الـ ـق ــرارات امل ـت ـهــورة الـتــي
اتخذها ابن سلمان .ال يزال تركي رهن االحتجاز وتوفي
كبير مساعديه العسكريني اللواء علي القحطاني بسبب
احتجازه في الفندق في العام املاضي.

صراع على الخالفة

اليمن

ّ
واشنطن تسابق المفاوضات :حراك مكثف لتعزيز أوراق «التحالف»
عـ ـل ــى بـ ـع ــد أيـ ـ ـ ــام مـ ــن ان ـ ـطـ ــاق ج ــول ــة
ت ـ ـفـ ــاوض ـ ـيـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة بـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف
اليمنيني في السويدُ ،يفترض أن تبدأ
يوم الخميس املقبل ،تتخذ املؤشرات
الـسـيــاسـيــة واملـيــدانـيــة مـنـحـ ًـى سلبيًا
ال ي ـن ـبــئ ب ـم ـص ـيــر م ـخ ـت ـلــف لـلـجــولــة
الجديدة عما سبقها .لكن ،في الوقت
نفسه ،يمكن أن تكون تلك املؤشرات في
إطــار الضغوط املتضادة التي تسبق
الجلوس إلى الطاولة ،وخصوصًا أن
ً
ثمة دخــوال أميركيًا مباشرًا على خط
الترتيب للمشاورات املقبلة ،ما يشي
ب ــأن واش ـن ـطــن ق ــد ت ـك ــون انـتـق ـلــت من
مــربــع الــام ـب ــاالة إل ــى دائـ ــرة التكتيك
السياسي الهادف.
عـلــى امل ـس ـتــوى امل ـيــدانــي ،ع ــاد الـتــوتــر
ّ
إل ــى مــديـنــة ال ـحــديــدة (غـ ــرب) ،فــي ظــل
اسـتـمــرار الـحـكــومــة املــوالـيــة للرياض
في إطــاق املــواقــف التصعيدية حيال

الخطة األممية لتحييد ميناء املدينة.
واس ـتــأنــف ط ـيــران «ال ـت ـحــالــف» ،أمــس،
غاراته على الحديدة ،في وقــت أعلنت
ف ـيــه قـ ــوات ال ـج ـيــش الـيـمـنــي وال ـل ـجــان
الشعبية تنفيذ عملية ضد امليليشيات
املــدعــومــة إمــارات ـيــا فــي محيط منطقة
كيلو  ،16جنوبي شرقي املدينة .وأكد
م ـص ــدر ف ــي ت ـلــك الـ ـق ــوات أن الـعـمـلـيــة
«ح ـق ـق ــت أه ــدافـ ـه ــا بـ ـنـ ـج ــاح ،وك ـ ّـب ــدت
القوات املعادية خسائر بشرية كبيرة»،
وأسفرت عن «إحراق  3آليات عسكرية».
وت ــراف ــق ذل ــك م ــع تـنـفـيــذ س ــاح الـجــو
املـسـيــر ووحـ ــدة املــدفـعـيــة ف ــي الجيش
واللجان «عملية مشتركة» استهدفت
تجمعات القوات املوالية لـ«التحالف»
في الساحل الغربي ،و«حققت إصابة
مـبــاشــرة فــي صـفــوفـهــا» .وك ــان محيط
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة قـ ــد شـ ـه ــد ،أول مـ ــن أمـ ــس،
مواجهات بني الطرفني ،عقب محاولة

امليليشيات املــدعــومــة إمــاراتـيــا التقدم
داخل املدينة.
هـ ــذه املـ ـ ـح ـ ــاوالت ،ال ـت ــي ل ــم ت ـص ــل ال ــى
حـ ـ ّـد ك ـس ــر الـ ـه ــدن ــة ،راف ـق ـه ــا اس ـت ـم ــرار
الجانب األميركي في محاولة تحسني

استأنف طيران «التحالف» ،أمس،
غاراته على الحديدة
ً
امل ــؤش ــرات االق ـت ـصــاديــة ،أم ــا بتعزيز
األوراق الـتـفــاوضـيــة للجبهة املــوالـيــة
ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» .ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،جــاء
اجتماع السفير األميركي لــدى اليمن،
مــاث ـيــو ت ــول ــر ،أم ـ ــس ،ب ـم ـحــافــظ الـبـنــك
املركزي املعني من ِق َبل الرئيس املنتهية
واليته ،محمد زمام ،في الرياض ،حيث
طالب زمــام بـ«استخدام قـنــوات البنك
امل ــرك ــزي لـجـمـيــع ال ـت ـح ــوي ــات املــال ـيــة

من وقفة تضامنية مطالبة بإنهاء العدوان السعودي ،شهدتها بيروت أمس (أ ف ب)

للمنظمات الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة» ،في
حــن أعـلــن تــولــر أن بعثة مــن صندوق
النقد الدولي ستناقش ،هذا األسبوع،
مــع حكومة هــادي «السياسات املالية
والنقدية» .وكان زمام قد أعلن ،أول من

أمــس ،أن البنك املــركــزي ينتظر ودائــع
بقيمة ثالثة مليارات دوالر من مصادر
أجنبية ،مؤكدًا «(أننا) سنتخذ العديد
ّ
التحسن في سعر
من القرارات ليستمر
ّ
صــرف العملة الوطنية» .وهــو تحسن

يسود اعتقاد واســع فــي صنعاء بأنه
ناجم عن تكتكيات مقصودة تستهدف
االنقضاض على مطلب تحييد البنك
املركزي ،الذي يعتزم وفد «أنصار الله»
طرحه في مفاوضات السويد.
َ
الدفع األميركي نحو تلميع
ويصاحب
صـ ــورة «ال ـت ـحــالــف» والـ ـق ــوى املـحـلـيــة
ٌ
تأكيد متكرر على استمرار
املوالية له،
الدعم العسكري للسعودية واإلمارات،
ف ــي م ــا ق ــد ي ـك ــون م ـح ــاول ــة ل ـل ـشـ ّـد من
ع ـض ــد ال ــدولـ ـت ــن ق ـب ـيــل املـ ـف ــاوض ــات.
وف ــي آخ ــر تـجـلـيــات ذل ــك ال ــدع ــم ،أعـلــن
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــاي ــك
بومبيو ،أول من أمس ،أن بالده تعتزم
«االستمرار في البرنامج الذي ننخرط
ف ـيــه اآلن» ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن األزم ــة
اإلن ـس ــان ـي ــة وص ـل ــت إلـ ــى «م ـس ـتــويــات
خيالية» بحسب تعبيره.
(األخبار)

بدأت دسيسة القصر في مطلع يناير /كانون الثاني 2015
عندما تدهورت الحالة الصحية للملك عبد الله حيث قالت
ّ
تقارير إخبارية ّإن األطـبــاء شخصوه بمرض سرطان
الرئة في العام السابق .هرعت به طائرة هليكوبتر من
معسكره الصحراوي في روضة خريم إلى جناح كبار
الشخصيات في مستشفى الحرس الوطني في الرياض
محاطًا بأبنائه ومساعديه في القصر .عندما دخل امللك
في غيبوبة حاول الديوان امللكي أن ُيبقي مرضه القاتل
سرًا بينما كان يتكهن حول مآالت الخالفة ،بما في ذلك
احتمالية أن يصبح ابــن املـلــك ورئـيــس الـحــرس الوطني
متعب ملكًا.
ع ـنــدمــا وصـ ــل ولـ ــي ال ـع ـهــد آنـ ـ ــذاك األمـ ـي ــر س ـل ـمــان إلــى
املستشفى فــي  23يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي وطــالــب« :أيــن
أخي؟» ،أخبره رئيس الديوان امللكي وحامي أموال العائلة
خالد التويجري ّأن عبد الله «يستريح» .الواقع ّأن عبد الله
كــان قــد توفي بالفعل وفقًا لسعودي كــان حــاضـرًا في
املستشفى حينئذ وطلب عدم ذكر اسمه .غضب سلمان
عندما علم بالحقيقة ،وترددت أصداء ضربات قوية في
الجديد رئيس الديوان
عندما صفع امللك ُ َ
ممر املستشفى ُ َ
امللكي املخلوع .اعت ِقل التويجري ونـ ِقــل إلــى فندق ريتز
كــارلـتــون فــي نوفمبر /تشرين الثاني  ،2017وهــو اآلن
تحت رهن ما يوصف باإلقامة الجبرية بعد سداد الجزء
األكبر من األموال التي اختلسها في عهد امللك عبد الله،

بحسب ما ذكرت املصادر السعودية.
ك ــان أف ـ ــراد الـعــائـلــة املــال ـكــة يـتـجـسـســون عـلــى بعضهم
البعض عندما بدأ الصراع على الخالفة يلوح في األفق.
وص ــف أح ــد أب ـنــاء املـلــك عـبــد الـلــه عملية الـتـنـصــت على
هــواتــف العديد مــن كـبــار األم ــراء .كما اشـتــرى معسكر
عـبــد الـلــه ج ـهــازًا صيني الـصـنــع يمكنه الـكـشــف سريًا
عن رموز الدخول للهواتف الواقعة في نطاق  100ياردة
من دون الحاجة للوصول إلــى الهواتف مباشرة .كانت
أجهزة املراقبة مخبأة في منافض السجائر وغيرها من
القطع املتناثرة حول القصور في الرياض من أجل التقاط
املؤامرات السياسية واإلشاعات.
أحد أعضاء الحاشية الذين ساعدوا امللك سلمان وابنه
محمد على تعزيز سلطتهم خالل تلك األشهر األولى كان
سعود القحطاني ،محام وعضو سابق في القوات الجوية
يميل للقرصنة اإللكترونية ووسائل اإلعالم االجتماعي.
كــان معسكر سلمان يشك في والء القحطاني في أول
األمر ألنه كان أحد مساعدي التويجري في البالط امللكي
منذ أوائ ــل العقد األول مــن الـقــرن الـحــالــي .وقــد ّ
تعرض
القحطاني لالستجواب والـضــرب فــي األي ــام األول ــى بعد
ّ
تــولــي سلمان مقاليد الحكم ،بحسب قــول شخص من
داخــل القصر .لكنه سرعان ما أثبت والءه البن سلمان
بقوة .بصفته مديرًا ملركز الدراسات والشؤون اإلعالمية
فــي ال ـبــاط املـلـكــي ،ك ــان الـقـحـطــانــي يـثـيــر هــواجــس ابــن
سـلـمــان ال ــدائ ــرة ح ــول مـنــافـســن محتملني ومخططني
النقالب متوقع .بدأ القحطاني بجمع أسلحة إلكترونية
الستخدامها بالنيابة عن ابن سلمان .في يونيو /حزيران
 ،2015اتـصــل الـقـحـطــانــي بمجموعة إيـطــالـيــة غامضة
ُ
ت ـعـ َـرف بــاســم «فــريــق الـقــرصـنــة» للحصول عـلــى أدوات
إنـتــرنــت ســريــة .فــي  29يــونـيــو /حــزيــران  ،2015راســل
ً
قائالّ :
«إن الديوان امللكي
القحطاني زعيم فريق القرصنة
السعودي (مكتب امللك) يــود أن يكون في تعاون مثمر
معكم وأن يطور شراكة طويلة واستراتيجية».
خ ـلــص امل ـح ـق ـقــون ال ـس ـع ــودي ــون واألم ـي ــرك ـي ــون إل ــى ّأن
القحطاني ،بصفته قائد العمليات املتعلقة باملعلومات،
ساعد في تنظيم جريمة قتل خاشقجي.
بدأ فريق امللك سلمان بلعب السياسة العائلية الصارمة
منذ األسبوع األول لتوليه السلطة .في أواخر يناير /كانون
الثاني ،عزل مرسوم ملكي اثنني من أبناء عبد الله ،تركي
َ
َ
كحاكمني إلم ــارت ـ ّـي الــريــاض
ومـشـعــل ،مــن منصبيهما
ومكة على التوالي .تركت اإلطاحة بهما جروحًا لم تلتئم.
ُ
نـ ِّـصـ َـب محمد بن سلمان ذو التاسعة والعشرين آنــذاك
َ
ُ
ِّ
وزي ـرًا للدفاع ،وعــن االبــن املــرن لوزير الداخلية السابق،
والـشـخــص ال ـقــوي واملـفـضــل ل ــدى وكــالــة االسـتـخـبــارات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة محمد بــن نــايــف نــائـبــا لــولــي العهد
األمير مقرن ،ورئيسًا سابقًا متواضعًا لالستخبارات
السعودية.
أحكم ُسلمان وابنه محمد سيطرتهما في أبريل /نيسان
 .2015أ ِط َ
يح بمقرن كولي للعهد ليحل محله محمد بن
نايف (قدم امللك يختًا فاخرًا اسمه «سوالندج» يبلغ طوله
 280قدمًا كهدية وداع ملقرن بعد عام من عزله ،باإلضافة
إلى منحه امتيازات أخرى ،وفقًا لسعودي كان على اطالع
بهذه املعامالت) ،وأصبح ابن سلمان نائبًا لرئيس مجلس
الوزراء وانضم رسميًا إلى تسلسل الخالفة.
على رغم ّأن ّ ابن سلمان لم يكن يبلغ سن الثالثني حتى
ذلك الحني ،إل ّأنــه كان أميرًا ماكرًا بالفعل ،وقد ّ
شجعه
نائب ولي عهد اإلمــارات العربية املتحدة محمد بن زايد
وكبير مسؤولي االستخبارات اإلماراتية الشيخ طحنون
الذي زار يخت ابن سلمان مرارًا وتكرارًا في عطلة نهاية
ـال السنة األول ــى تـلــك .كــان ابــن سلمان قد
األس ـبــوع خـ ً
اكتسب سمعة فــي الــريــاض كشخص ســريــع الغضب،
حيث قام في صغره بترهيب مسؤول تسجيل األراضي
الذي كان يعيق نقل امللكية التي كان يريدها األمير الشاب
بإرسال رصاصة له كرسالة تحذير.
كان يفترض أن ينتبه املراقبون إلى عالمتي تحذير في
سبتمبر /أيلول  2015كشفتا ّأن ابن سلمان «كان أميرًا
سعوديًا يمكنه إعــادة إنعاش اململكة – أو إسقاطها في
الـهــاويــة» ،كما جــاء فــي أحــد العناوين الرئيسية إلحــدى
مقاالتي املنشورة عام  .2016سافر السفير األميركي
السابق لدي الرياض جوزيف ويستفال إلى جدة فيُ ذلك
الشهر ،حيث خطط ملقابلة محمد بن نايف ،ولكن أ َ
عيد
ُ
ً
رس ــل ملقابلة ابــن سلمان بــدال من
توجيهه في املطار وأ ِ
ذلك – كان ذلك بمثابة تلميح بشأن هوية من يدير األمور
حقًا .في الشهر ذاته ،زار مسؤول استخبارات سعودي
مكث في منصبه لفترة طويلة يدعى سعد الجبري مدير
«س ــي آي أي ــه» آن ــذاك ج ــون بــريـنــان فــي واشـنـطــن خــال
زيارة شخصية للبالد .الجبري ،مستشار مقرب ملحمد

ُ َ
صل الجبري
بن نايف ،لم يخبر سلمان عن تلك الرحلة .ف ِ
من عمله فور عودته للبالد ،واآلن يعيش في املنفى.
لم تكن تلك االجتماعات مؤامرة سرية كما تصورها ابن
سلمان .على مدى عدة أيام في مايو /أيار  ،2016التقى
األمير تركي بن عبد الله وأقرب مستشاريه رجل األعمال
الـسـعــودي ط ــارق عبيد بمجموعة مــن مـســؤولــي «ســي
آي أيــه» ووزارة الخارجية السابقني في جناح في فندق
«فورسيزونز» في حي جورجتاون .رافقهم املستشار
العسكري وحــامــي تــركــي وأب ـنــاء املـلــك الــراحــل عبد الله
اللواء علي القحطاني ،الرجل الذي سينتهي به الحال ميتًا
في نهاية املطاف بعد عام من الزيارة واحتجازه في فندق
ريتز كارلتون في الرياضُ.
جر َيت معه معارف تركي أيام
أ
وصف عبيد خالل مقابلة ِ
شهر مايو /أيار  2016في واشنطن على هذا النحو« :كان
الهدف من جولة االجتماعات هو الحصول على تقييم
استراتيجي حول وجهات النظر األميركية تجاه اململكة
ومـكــانـتـهــا مـ ّـن خ ــال مـســؤولــي الــدفــاع واألم ــن القومي
األميركيني املطلعني».
جاء ابن سلمان إلى واشنطن الشهر التالي في يونيو/
حـ ــزيـ ــران  2016ل ــاج ـت ـم ــاع ب ــال ــرئ ـي ــس ب ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
ومسؤولني آخرين .حتى ذلك الحني ،كانت اإلدارة محايدة
بشكل مدروس وسط التوتر املتصاعد في أوساط العائلة
يبدو كمسار تصادمي بني ولي
املالكة ،على رغم ما كان ُ
عج َب بالرسالة والطاقة التي
أ
العهد ونائبه .لكن أوباما ِ
جلبها ابن سلمان إلى أجندته اإلصالحية .وبعد زيارة
يونيو /حزيران ،كانت الواليات املتحدة تميل نحو املصلح
العصبي الشاب.
()...
ابـتـ ً
ـداء من ربيع عــام ّ  ،2017أنشأ السعوديون برنامجًا
سريًا لخطف املنشقني واحتجازهم فــي ّ مــواقــع سرية،
وف ـقــا ل ـخ ـبــراء أمـيــركـيــن وس ـعــوديــن مــطـلـعــن .اشتمل
البرنامج على «فريق نمور» خاص يعمل بالتنسيق مع
مركز الــدراســات والـشــؤون اإلعالمية فــي الـبــاط امللكي
برئاسة القحطاني .ساعد مستشار آخــر البــن سلمان
ُيدعى تركي الشيخ في اإلشراف على مواقع االستجواب،
وفقًا للخبراء األميركيني والسعوديني.
وقــد اكتسب االن ـقــاب الــداخـلــي ال ــذي ّدب ــره ابــن سلمان
زخمًا خالل العام املاضي ،حيث بدأ يخشى ولي العهد
ُ
على حياته .في يونيو /حزيران  ،2017خ ِل َّ َع محمد َبن
ُ
نايف من منصبه كولي للعهد بطريقة ُمـ ِـذلــة واست ِبدل
بــابــن سـلـمــان .فــي شـهــر نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي ،بعد
أس ـبــوع مــن زي ــارة كــوشـنــر ،اعـتـقــل اب ــن سـلـمــان أع ــداءه
امللكيني بــدءًا بتركي بن عبد الله واحتجزهم في فندق
ريتز كارلتون.
تم اعتقال عدة ناشطات سعوديات في مجال حقوق املرأة
في مايو /أيار  ،2018أي قبل شهر واحد فقط من إلغاء
ابن سلمان الحظر املفروض على قيادة النساء للسيارة.
يقول منتقدو ابن سلمان ّإن ولي العهد لم يرغب في أن
تحصل الناشطات على فضل إصالحاته .كانت إحدى
الناشطات مصدومة للغاية إزاء معاملتها القاسية لدرجة
ّ
أنـهــا حــاولــت االنـتـحــار ،وفقًا ألحــد الناشطني فــي مجال
ّ
َ
حقوق اإلنسان ،الــذي نقل أنها حاولت شق معصميها
بشفرة حالقة.

ّ
وحشي
جنون ارتياب

ّ
املزعج حول قصة التنافس العائلي هذه هو أنها ساعدت
في إثارة جنون االرتياب الذي أدى إلى وفاة خاشقجي.
وي ـبــدو أن العملية نظمت مــن قـبــل خلية خــاصــة داخــل
ال ـبــاط املـلـكــي حـيــث ك ــان الـقـحـطــانــي َمـشــرفــا رئيسيًا
وليس مــن قبل االسـتـخـبــارات .وهــذا ُيطم ِئن املسؤولني
األميركيني الذين ينظرون للحميدان وزميله رئيس جهاز
َ
األمن الداخلي (املباحث) عبد العزيز الهويريني كقوتني
َ
محتملتني تدفعان لالستقرار.
أوقف املدعي العام  18سعوديًا تحت ذمة هذه القضية،
مــن بينهم ضــابــط اسـتـخـبــارات ســابــق وأحـيــانــا حــارس
ش ـخ ـصــي البـ ــن س ـل ـم ــان ُي ــدع ــى م ــاه ــر مـ ـط ــرب اتـهـمــه
ّ
امل ـس ــؤول ــون ال ـس ـعـ ُـوديــون ب ــأن ــه قــائــد ال ـفــريــق ال ــذي قتل
خــاشـقـجــي .وق ــد ط ـ ـ ِـر َد كــل مــن الـقـحـطــانــي والـعـسـيــري
َ
منصبيهما ،وكــان القحطاني مــن بــن  17سعوديًا
مــن
فرضت عليهم وزارة املالية األميركية عقوبات بسبب
أدوارهم املزعومة في وفاة الكاتب.
تحكم عــائـلــة آل سـعــود بـيـ ٍـد دمــويــة أحـيــانــا .باعتبارها
حليف اململكة الرئيسي ،فعلى الواليات املتحدة االلتزام
ّ
لحق ضــررًا أكبر
بتهدئة هــذا الخالف العائلي قبل أن ُي ِ
بالسعودية والعالم.
(ديفيد أغناتيوس« /واشنطن بوست»)

