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اتصاالت مسؤولین سعودیین بشأن 
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قتلھ واشنطن بوست قالت إنھ لم یتضح من االتصاالت المعترضة لمسؤولین سعودیین ما إذا كان سیتم اعتقال خاشقجي أم 
 ((رویترز

االستخبارات األمیركیة اعترضت اتصاالت لمسؤولین  إن واشنطن بوست قالت صحیفة
الذي اختفى بعد دخولھ  العتقال الصحفي السعودي جمال خاشقجيسعودیین یبحثون خطة 

 قبل أسبوع. إسطنبول قنصلیة بالده في

ح من االتصاالت المعترضة لمسؤولین سعودیین ما إذا كان وأضافت الصحیفة أنھ لم یتض
 سیتم اعتقال خاشقجي أم قتلھ.

وقال مراسل الجزیرة في واشنطن مراد ھاشم إن صحیفة واشنطن بوست أشارت إلى أنھ 
لیس من الواضح أیضا ما إذا كانت السلطات األمیركیة بناء على ھذه المعلومات قد حذرت 

 خاشقجي أم لم تحذره.

وضح المراسل أن الصحیفة نقلت عن مسؤولین أتراك أن األوامر فیما یتعلق بخاشقجي وأ
 جاءت من مستویات علیا في السلطة السعودیة.
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قال  بوب كوركر وكان رئیس لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس الشیوخ األمیركي السیناتور
 بإسطنبول. السعودیة إن كل المؤشرات تدل على أن خاشقجي قُتل في القنصلیة

وأضاف كوركر أن رؤیتھ بشأن مقتل خاشقجي تأكدت بعد اطالعھ على معلومات 
أن روایة السعودیة  -في تصریحات لموقع دیلي بیست–استخباریة سریة. وأكد كوركر 

 بشأن خاشقجي غیر مقنعة.

مجددا بالحصول وعلى صعید متصل، طالب ناشر صحیفة الواشنطن بوست فرید راین 
 على أجوبة فیما یتعلق بجمال خاشقجي ومكان وجوده.

صمت واإلنكار والتأخیر على أن ال -على نسخة منھ الجزیرة في بیان حصلت-وشدد راین 
 غیر مقبولة، ودعا إلى كشف الحقیقة.

وقال ناشر الواشنطن بوست إن سبعة أیام مرت على دخول جمال خاشقجي إلى القنصلیة 
 السعودیة في إسطنبول ولم یقدَّم إلى اآلن أي دلیل على أنھ غادر المبنى.

عودیة والتركیة على وأوضح أنھ رغم المطالبات المتكررة للحصول من الحكومتین الس
معلومات عن خاشقجي ومكان وجوده لم تقدم أي أجوبة مرضیة، وبدال من ذلك تحدثت 

 تقاریر عن أن الصحفي السعودي كان ضحیة جریمة قتل بدم بارد ترعاھا الدولة.
 تغریدة. األمیركیة إلى كالم راین لتعید قولھ في لجنة حمایة الصحفیین واستندت

 المصدر : الجزیرة,الصحافة األمیركیة
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 سعودیا دخلوا إلى تركیا یوم اختفاء خاشقجي 15الصحف التركیة نشرت صور 

 إسطنبول-الجزیرة نت
 15نشرت الصحف التركیة في ساعة مبكرة من فجر الیوم األربعاء صور وأسماء 

السلطات التركیة تشتبھ بأن لھم عالقة بلغز اختفاء الكاتب واإلعالمي سعودیا قالت إن 
 .أكتوبر/تشرین األول الجاري 2السعودي جمال خاشقجي في قنصلیة بالده بعد ظھر یوم 

  

وقالت وسائل اإلعالم التركیة إن المحققین یعتقدون أن المشتبھ بھم متورطون في 
 .ي مبنى القنصلیة"تعذیب" خاشقجي و"قتلھ" بعد "اختطافھ" ف

  

والسعودیون الذین نشرت الصحف التركیة أسماءھم ھم: مشعل سعد البستاني، وصالح 
محمد الطبیقي، ونایف حسن العریفي، ومحمد سعد الزھراني، ومنصور عثمان أباحسین، 

وخالد عایض الطیبي، وعبد العزیز محمد الحساوي، وولید عبد هللا الشھري، وتركي 



ائر غالب الحربي، وماھر عبد العزیز مترب، وفھد شبیب البلوي، مشرف الشھري، وث
 .وبدر الفي العتیبي، ومصطفى محمد المدني، وسیف سعد القحطاني

  

في إسطنبول، لكن  15بشأن ما فعلھ السعودیون الـ ولم تقدم الصحف مزیدا من المعلومات
االثنین عن قرب نشرھا دعم قرائن حصلت علیھا الجزیرة نت في ساعات لیل أول أمس 

صدور روایة رسمیة قاطعة من السلطات التركیة في الیومین القادمین حول اختفاء 
 .خاشقجي ومصیره

  

قد أكدت للجزیرة نت لیلة  "تركیا وكانت مصادر من جمعیة "بیت اإلعالمیین العرب في
االثنین أن السلطات التركیة قدمت وثائق وأدلة للصحف المحلیة حول لغز اختفاء 

خاشقجي، مؤكدة أن السلطات ستعقد مؤتمرا صحفیا خاصا للكشف عن التفاصیل الواردة 
 .في تلك الوثائق

 

أكتوبر/تشرین األول  2یوم  القنصلیة السعودیة بإسطنبول ظھرجمال خاشقجي دخل 
 (رویترز) واختفى بعدھا
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ووفقا للمصادر نفسھا فإن وسائل اإلعالم التركیة تنتظر إعالن المؤتمر الصحفي لكشف ما 
بحوزتھا من معلومات ال ترید استباق الجانب الرسمي في اإلفصاح عنھا، لكن المصادر 

 ."الثابت األھم في قضیة خاشقجي ھي أنھ "قتل خالل التعذیبأكدت أن 
ترك" قد أعلنت مساء الثالثاء التعرف على ھویات سبعة من  سي أن أن "وكانت شبكة

كامیرا مراقبة موزعة  150المشتبھ بتورطھم باختفاء خاشقجي، بعدما تم تصویرھم عبر 
 .في محیط القنصلیة

كما تقدم القائمة المنشورة قرائن تعزز التكھنات التي تناولتھا العدید من وسائل اإلعالم 
شخصا وصل إلى  15التركیة حول ضلوع فریق إعدام سعودي مؤلف من 

العربیة المتحدة قبیل  واإلمارات مصر بطائرتین قادمتین من دولتي السعودیة قنصلیة
اختفاء خاشقجي، ودخل أعضاؤه القنصلیة قبل نصف ساعة من دخولھ وغادروھا بعد 

 .ساعتین
 لصحافة التركیةالمصدر : ا
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ي بوب كوركر: رؤیتي بشأن مقتل خاشقجي تأكدت بعد اطالعي السیناتور األمیرك :خبر عاجل
 على معلومات استخباریة سریة

 

 

  عربي األخبار

سیارات وصنادیق مشبوھة.. تفاصیل جدیدة بقضیة 
 خاشقجي

 ساعة  16قبل 
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 (مسؤولون سعودیون یغادرون مبنى قنصلیة بلدھم في إسطنبول التي اختفي خاشقجي داخلھا قبل أسبوع (رویترز

ب حصلت الجزیرة على تفاصیل جدیدة من التحقیقات التركیة في قضیة اختفاء الكات
، في إسطنبولالصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أسبوع عقب دخولھ قنصلیة بلده في 

بعد قتلھ داخل  تركیاصنادیق خارج مصادر عن احتمال نقل جثمانھ في  حین تحدثت
 .القنصلیة

وقال مراسل الجزیرة في تركیا عمار الحاج إن الجزیرة حصلت بشكل حصري على تلك 
مضیفا أن أول ما  لمعلومات من فریق التحقیق الذي شكلھ جھاز أمن إسطنبول (أمنیات)،ا

سیارة بینھا  26، وھي السعودیةھو إحصاء أسطول سیارات القنصلیة  توصل لھ الفریق
عاما)، الذي دأب منذ  59أربع یشتبھ في قیامھا بأعمال مریبة تتعلق باختفاء خاشقجي (
 .محمد بن سلمانغادر بالده قبل عام على انتقاد سیاسات ولي العھد السعودي 

تلك السیارات خرجت من القنصلیة بعد ساعة أو أكثر من دخول الصحفي  وأضاف أن
 .المبنى بعید الواحدة ظھرا السعودي
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تلك السیارات السعودیة سلكت مسارات مختلفة عن المسارات  إلى أن وتوصلت التحقیقات
واثنتان من تلك السیارات على درجة عالیة  تیادیة، وھو ما أظھرتھ كامیرات مراقبة.االع

من الشبھة بالنسبة لفریق التحقیق الخاص، وقد غابتا عن كامیرات المراقبة بعد ساعات 
ومن ثم عادتا إلى القنصلیة، ویعتقد المحققون أن اختفاء السیارتین في ذلك التوقیت سیكون 

 .ضیةخیطا مھما في الق

سیوجھ اتھاما إما بإخفاء شخص وإما  المصدر نفسھ، فإن المدعي العام في إسطنبول ووفق
رجال  إلى خمسة عشر سعودیا قالت مصادر تركیة في وقت سابق إنھم بقتلھ
 .بالتزامن مع وجود خاشقجي داخلھا على متن طائرتین ووجدوا في القنصلیة وصلوا أمن

یة الثالثاء الماضي بعید الواحدة ظھرا، واختفى أثره وكان الصحفي السعودي دخل القنصل
مذاك. وبینما رجحت مصادر أمنیة وسیاسیة تركیة تصفیتھ داخل القنصلیة، وربما أیضا 

تقطیع جثمانھ وتھریبھ خارجھا، لم تؤكد السلطات التركیة ھذه الروایة، لكنھا فتحت تحقیقا 
 .في ھذه القضیة

المسؤولین السعودیین االتھامات الموجھة لبالدھم بإخفاء أو قتل جمال وردا على إنكار 
خاشقجي، طالب الرئیس التركي رجب طیب أردوغان أمس الجانب السعودي بإثبات 

ادعائھ بأن خاشقجي خرج من الباب الخلفي لمبنى القنصلیة بعید دخولھ الستخراج وثیقة 
 .(عاما 36یز (تسمح لھ بالزواج من خطیبتھ التركیة خدیجة جنك

وطالبتھ بإبداء تعاون  أنقرةالسفیر السعودي لدى  وكانت الخارجیة التركیة استدعت مجددا
قناة "أن تي في" التركیة الخاصة إن السلطات التركیة  ي حین قالتف تام في ھذه القضیة،

 .إذنا من السعودیة لتفتیش قنصلیتھا بإسطنبول طلبت
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صورة نشرتھا صحیفة واشنطن بوست تظھر لحظة دخول جمال خاشقجي القنصلیة 
 السعودیة بإسطنبول

 سیارة سوداء وصنادیق
مسؤول أمیركي قولھ إن نظراءه األتراك وقد نقلت صحیفة واشنطن بوست أمس عن 

ووضع أجزائھا في صنادیق قبل  وتم على األرجح تقطیع جثتھ أبلغوه أن خاشقجي قُتل،
 .نقلھا بطائرة إلى خارج تركیا

كما نشرت الصحیفة صورة حصلت علیھا من مصادر قریبة من التحقیقات، تظھر لحظة 
في األیام القلیلة الماضیة، تداولت صحف دخول خاشقجي إلى القنصلیة الثالثاء الماضي. و

وتقطیع  غربیة، نقال عن مصادر أمنیة تركیة، سیناریو تصفیة خاشقجي تحت التعذیب
 .جثتھ

من جھتھا، أوردت صحیفة غاردیان البریطانیة أن المحققین األتراك یعتقدون أن شاحنة 
 .السعودیةحملت جثة الصحفي جمال خاشقجي من القنصلیة  سوداء ربما

ووفق الصحیفة، فقد أظھرت كامیرات أمنیة وجود صنادیق في الشاحنة التي تحمل لوحة 
دبلوماسیة. ونسبت الصحیفة لمحققین أتراك القول إن تلك الشاحنة واحدة من ست سیارات 



جاؤوا إلى تركیا خصیصا  شخصا یُعتقد أنھم 15كانت تقل فریق تصفیة سعودیا مؤلفا من 
 .لتصفیة خاشقجي

ویقول مسؤولون أتراك إن القافلة غادرت القنصلیة بعد نحو ساعتین من دخول خاشقجي. 
حین اتجھت الشاحنة  وبعد مغادرة القافلة للقنصلیة، سارت ثالث سیارات منھا یسارا، في

السیارات فقد اتجھت  بقیة التي غطیت نوافذھا باللون األسود إلى طریق سریع قریب، أما
 .یمینا

بناء على -دیان إلى أن المحققین األتراك ألمحوا إلى أن لدیھم معلومات أكثر وأشارت غار
 .عن اختفاء خاشقجي من تلك التي كشفوھا -قرائن محددة

وذكرت أن المحققین حللوا تسجیالت خمسة أیام من كامیرات المراقبة التي صورت كل 
ین الحظوا في تلك الداخلین والخارجین عبر بوابتي القنصلیة السعودیة، وأن المحقق

التسجیالت رجاال من داخل المبنى ینقلون صنادیق إلى سیارة سوداء خالل الساعات التي 
 .أعقبت اختفاء خاشقجي

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (الفتة معلقة على حاجز عند مدخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول تطالب بكشف مصیر خاشقجي (رویترز

أمس األحد السفیر السعودي لدیھا ولید بن  استدعت أنقرة إن تركیا مراسل الجزیرة فيقال 
، بإسطنبول عبد الكریم الخریجي للمرة الثانیة، وطلبت إذنا منھ لتفتیش قنصلیة المملكة

 .وذلك بعد أسبوع على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة
تركیا طلبت السماح لھا بتفتیش  وذكر تلفزیون "إن تي في" التركي الیوم أن

 .في إسطنبول بحثا عن خاشقجي المختفي منذ الثالثاء الماضي السعودیة قنصلیة
قال في مقابلة صحفیة نشرت یوم الجمعة  محمد بن سلمان وكان ولي العھد السعودي

بالده مستعدة للسماح للسلطات التركیة بالبحث عن خاشقجي داخل مبنى  الماضي إن
 .أنھ لیس لدى بالده ما تخفیھ القنصلیة السعودیة، مضیفا

وأوردت وكالة رویترز نقال عن مسؤول تركي أن دبلوماسیین أتراكا طلبوا من السفیر 
 .السعودي في أنقرة أن یعمل "بتنسیق كامل" معھم بشأن قضیة خاشقجي

 تصریحات أردوغان
أمس إن التحقیقات في قضیة خاشقجي تتقدم  رجب طیب ردوغان وقال الرئیس التركي

 .بشكل إیجابي، وإنھ سیعلن نتائج التحقیقات للعالم مھما كانت
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ھو أن جمال خاشقجي قتل في  للشرطة التركیة وكانت مصادر أمنیة قالت إن التقییم األولي
القنصلیة السعودیة بإسطنبول. وأضافت المصادر لوكالة رویترز أن القتل كان مدبرا، وأن 

 .جثمان خاشقجي نقل إلى خارج القنصلیة

أفادوا  -طلبوا عدم كشف ھویاتھم-وكالة الصحافة الفرنسیة أن مسؤولین أتراكا وذكرت 
مساء السبت بأن الصحفي السعودي قتل على أیدي فریق أتى خصیصا إلى إسطنبول 

وغادر في الیوم نفسھ، ونقلت وكالة األناضول عن مصادر تركیة أن من دخلوا القنصلیة 
 .لسعوديأثناء وجود خاشقجي فیھا ھم من األمن ا

  

بالمقابل، نفى مصدر مسؤول في القنصلیة السعودیة أن یكون خاشقجي قتل داخل  
القنصلیة، وندد المصدر بما وصفھا بـ"اتھامات عاریة عن الصحة"، وأفاد المصدر بأن 
"وفدا أمنیا مكونا من محققین سعودیین وصل السبت إلسطنبول بناء على طلب الجانب 

السعودي وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقیقات الخاصة باختفاء المواطن 
 ."السعودي

 الخارجیة البریطانیة
وقد عبرت وزارة الخارجیة البریطانیة الیوم عن قلقھا إزاء ما وصفتھا بالمزاعم الخطیرة 

 .للغایة بشأن مصیر الصحفي السعودي

للجزیرة إن لندن على علم بأحدث التقاریر المتعلقة وقال متحدث باسم الخارجیة البریطانیة 
عاجال إلى الحقائق المتعلقة بمالبسات ما  بمصیر خاشقجي، وإنھا تعمل من أجل الوصول

 .القنصلیة السعودیة جرى معھ منذ دخولھ

وكانت وزارة الخارجیة الكندیة قالت في وقت سابق إن المزاعم بشأن مصیر الصحفي 
بعد تناقل معلومات عن قتلھ داخل مقر القنصلیة السعودیة. وقالت  السعودي مقلقة، خاصة

 ."وزارة الخارجیة الفرنسیة إن باریس "تتابع الوضع بانتباه شدید
لحریة الرأي والتعبیر دیفد  لألمم المتحدة وفي نشرة سابقة للجزیرة، قال المقرر الخاص

كاي إنھ یجب إجراء تحقیق دولي ومستقل بشأن اختفاء الصحفي خاشقجي، وعبر المسؤول 
 .الدولي عن خشیتھ أن یكون اختفاء الصحفي السعودي ھدفھ تخویف المعارضین

 الجزیرة + وكاالت المصدر :
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جانب من وقفة احتجاجیة یوم الجمعة الماضي أمام قنصلیة السعودیة في إسطنبول للمطالبة بكشف مصیر خاشقجي 
 ((رویترز

 برلین-خالد شمت
رأى الصحفیان األلمانیان كریستیان بویمھ وتوماس زایبرت أن إعالن أجھزة األمن 

التركیة امتالكھا أدلة على اغتیال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل 
 .یبدو أشبھ بقصة تآمریة مفزعة إسطنبول في السعودیة قنصلیة

ایبرت في مقالھما تحت عنوان "ھل قتل بأمر من ولي العھد؟" في صحیفة وقال بویمھ وز
قتل خاشقجي فستكون لألمر بم الریاض "دیر تاجسشبیغیل" إنھ في حال ثبوت صحة اتھام

والریاض إلى تكریس صورة عالمیة للسعودیة كدولة  أنقرة تداعیات تتعدى العالقات بین
بال مراعاة محمد بن سلمان متحللة من القوانین تالحق منتقدي ولي عھدھا األمیرمارقة 
 .لشيء

إلى أن اختفاء خاشقجي  لمین العربي واإلسالميولفت الكاتبان المتخصصان في قضایا العا
االحتقان المحتدم منذ وقت طویل في العالقات التركیة  داخل قنصلیة بالده بإسطنبول سیزید

 .السعودیة
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التي تالحقھا  اإلخوان المسلمین جماعة تركیا وأوضحا أن أسباب االحتقان تعزى إلى دعم

العدو  إیران ، وتعاون تركیا معاألزمة الخلیجیة عقب اندالعللدوحة أنقرةالریاض، وتأیید 
 .األزمة السوریة في اللدود للسعودیة

 انتقادات خاشقجي
وأشار الصحفیان األلمانیان إلى أن انتقادات خاشقجي للقیادة السعودیة أزعجتھا كون ھذا 

 .قبل عام الوالیات المتحدة ظل جزءا من المؤسسة السعودیة حتى فراره إلىالصحفي 
تھ وأشار بویمھ وزایبرت إلى أن خاشقجي انتقد في مقاال

ودعا للحوار مع جماعة الیمن األمیركیة حرب ابن سلمان في بوست واشنطن بصحیفة
اإلخوان، وأن ما دعا إلیھ الصحفي السعودي وجد صدى قویا لدى جمھور واسع من 

اللغة  رجمة واشنطن بوست االنتقادات الموجھة البن سلمان إلىالسعودیین، خاصة بعد ت
 .العربیة

العھد السعودي أظھرت بجالء أنھ ال وأوضح الصحفیان األلمانیان أن تصریحات ولي 
یفكر إال بانفتاح اقتصادي فقط، وأن الدیمقراطیة والحریات ال تعنیھ، وأن ھدفھ الرئیس ھو 

 .تأمین سلطتھ وحكم أسرتھ بكافة الوسائل، بما في ذلك العقوبة الصارمة لكل منتقدیھ

مقاومة ضده داخل  وذكر بویمھ وزایبرت أن تحفز ابن سلمان للتخلص من المنافسین أوجد
المؤسسة الحاكمة، وھو ما أثار شائعات عن خوف ولي العھد الشاب على حیاتھ، وخلصا 

 .إلى أن الصحفي المشاغب جمال خاشقجي ربما ذھب ضحیة لغضب ابن سلمان
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ھیرمان: إذا تأكد قتل خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة فسیمثل ذلك ضربة شدیدة 
 (الجزیرة) لصورة المملكة بالعالم

 صورة المملكة
وفي االتجاه نفسھ، قال رئیس قسم الشرق بصحیفة "فرانكفورتر الغماینھ" راینر ھیرمان 

إن التحقق من ادعاء السلطات التركیة بمقتل خاشقجي داخل قنصلیة بلده سیمثل ضربة 
 .األوسطحدة االحتقان الموجود بالشرق  شدیدة لصورة السعودیة في العالم، وسیزید

الذي ظل لعقدین وجھا لإلصالح في السعودیة وقریبا من -وأضاف ھیرمان أن خاشقجي 
ما لبث أن أخذ مسافة من ولي العھد الجدید محمد بن  -الملك السعودي الراحل عبد هللا

 .سلمان
 2013في صیف العام  بمصر وأشار إلى أن الصحفي المختفي أدان االنقالب العسكري

، وعمل رجب طیب أردوغان ، والتقى مرات عدة مع الرئیس التركيقطر ورفض حصار
، واألھم مما سبق أنھ كان قریبا من جماعة اإلخوان التي تكرھھا الولید بن طالل ع األمیرم

 .السلطات السعودیة والمصریة

لمحلل األلماني البارز إلى أن األسباب التي جعلت خاشقجي یثیر غضب ابن وخلص ا
 .سلمان كثیرة، لكنھا ال تعني أن تقوم الریاض بتصفیتھ

 حیاة مھددة
وفي تقریر یحمل عنوان "كل اآلثار تنتھي عند القنصلیة السعودیة" ذكر مراسل صحیفة 

خاشقجي قال بمقابلة  غر أنزود دویتشھ تسایتونغ في الشرق األوسط باول أنتون كرو
 .إنھ یخشى على حیاتھ من ابن سلمان ھاتفیة أجراھا معھ

وأضاف كروغر أن الصحفي السعودي یعتقد أنھ "ال وجود إلصالحات سیاسیة في 
غیر المتسامح الذي یعتقد أن الشعب السعودي  السعودیة، ألنھا لیست على أجندة ولي العھد

 ."وحده بشكل سیئ یتطلع إلى قیادة الشعب ال یستحق ھذه اإلصالحات، ولھذا
 المصدر : الصحافة األلمانیة
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 (خاشقجي (الجزیرة

إن  مجلس الشیوخ األمیركي قال عضوان دیمقراطیان بلجنة العالقات الخارجیة في
"اختفاء" الصحفي جمال خاشقجي "غیر مقبول بتاتا ومثیر للغضب". ووصف فرید ھیات 

ل بأنھ "وحشي وال محرر صفحات الرأي بواشنطن بوست مقتل الكاتب السعودي المحتم
 یمكن استیعابھ".

العام  السعودیة التي ظلت تنشر بانتظام مقاالت خاشقجي منذ ھروبھ من-ونسبت الصحیفة 
إلى عضو "الشیوخ" الدیمقراطي كریس فان ھولین قولھ إن مؤسسة السیاسة  -ضيالما

محمد بن  التي انصاعت لمزاعم حملة ولي العھد السعودي- الخارجیة األمیركیة
 مطالبة اآلن بتفسیر سذاجتھا. -الدعائیة وزعمھا بأنھ إصالحي سلمان

و إلى التساؤل حول العالقات بین وقال السیناتور كریس مورفي إن ما جرى لخاشقجي یدع
مع الریاض فـ "یبدو أن التضییق على حریة التعبیر في السعودیة أصبح خطیرا للغایة". 

في المجاالت  لریاضوطالب بإعادة النظر في "الشیك على بیاض" الذي تقدمھ واشنطن لـ ا
 السیاسیة والعسكریة.
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وأوضحت الصحیفة أن معاملة ابن سلمان "الوحشیة" لمنتقدیھ بالداخل مّكنت لھا حملة 
العالقات العامة جیدة التمویل والتنظیم بالوالیات المتحدة والتي صورتھ إصالحیا معارضا 

، مشیرة إلى أن تلك الحملة أدارھا لحد كبیر محمد بن نایف فھلسل
 الذي یدعم بروز ولي العھد السعودي. یوسف العتیبة بواشنطن اإلمارات سفیر

 المصدر : واشنطن بوست
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 (كامیرات وسائل اإلعالم أمام القنصلیة السعودیة في إسطنبول (غیتي

إن حدیث مسؤولین  الیوم األحد رجب طیب أردوغان قال مستشار للرئیس التركي
ى سعودیین عن عدم وجود تسجیالت للكامیرات للكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختف

 .لم یكن صادقا قبل خمسة أیام،
لألنباء أنھ یعتقد أن  رویترز وأضاف المستشار یاسین أقطاي في تصریحات لوكالة

 .إسطنبول في السعودیةداخل القنصلیة خاشقجي قُتل

سعودیا "ضالعة  15أن مجموعة من  -بحسب نفس المتحدث-وتعتقد السلطات التركیة 
 ."على نحو شبھ مؤكد

القنصلیة السعودیة مقرھا لوكالة رویترز، في مسعى منھا لتوضیح  وفي وقت سابق، فتحت
 .أن الكاتب السعودي لیس بداخلھ

وقال القنصل السعودي محمد العتیبي إن القنصلیة مزودة بكامیرات، لكنھا لم تسجل أي 
 .لقطات
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وتابع العتیبي أنھ لم توجھ اتھامات قانونیة لخاشقجي في القنصلیة، وأضاف أن األخبار 
 .لتي تروج اختطافھ داخل القنصلیة مجرد إشاعات ال یوجد لھا أي أدلة أو حقائق ثابتةا

وكان خاشقجي قد دخل القنصلیة السعودیة الثالثاء الماضي للحصول على وثائق لزواجھ 
 .المقبل، وقالت خطیبتھ التي كانت تنتظره في الخارج إنھ لم یخرج من القنصلیة

على مدى العام األخیر خوفا  واشنطن المنفى االختیاري فيوعاش الكاتب السعودي في 
والحملة  الیمن ب فيمن االنتقام منھ بسبب انتقاده للسیاسات السعودیة، بما في ذلك الحر
 .على المعارضین التي شھدت إلقاء القبض على عشرات األشخاص

 المصدر : الجزیرة,رویترز
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 (تعرض بن سعید لالعتقال في السعودیة (الجزیرة

أحمد بن راشد بن سعید لحملة تھدید  تركیا تعرض الكاتب واألكادیمي السعودي المقیم في
اإلعالمي جمال خاشقجي قبل أیام، في ظروف غامضة  بعد اختفاء مواطنھ بالخطف والقتل

 .إسطنبول بالده في بعد زیارتھ لقنصلیة

وقال بن سعید إنھ یتعرض لما وصفھا بحملة إرھاب یشنھا علیھ سعودیون متزامنة مع ما 
لتغریدات التي تھدده بمصیر مشابھ لمصیر حدث لخاشقجي، واستعرض أمثلة من ا

 .مواطنھ

وذكر أن الحسابات التي تشن حملة علیھ یعود بعضھا ألسماء وھمیة، ومن بینھا أسماء 
حقیقیة، وأن ھذه الحسابات "تھدّدني باختطاف أو قتل، أو تشتمني كمحمد آل الشیخ، وعبد 

اء قذر) بحسب ألفاظھ التي اللطیف آل الشیخ الذي قال إنني وجمال وآخرین (أوجھ لحذ
 ."تلیق بھ
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ومن بین التغریدات التي تضمنت تھدیدا البن سعید تغریدة لحساب باسم نایف البقمي 
تضمنت تھدیدا صریحا، وجاء فیھا "من أعطاك المال لتخون أمتك ودینك ووطنك لن 

، یتركك تتھنى بأموالھ". وأضاف صاحب التغریدة "عسى اللي ذبح جمال خاشقجي وصفاه
وأخرج فضائح العذبة وكل یوم یعبث بعمالئھ یمر على غرفة المفك ویذكیھ ویرمیھ 

 ."للكالب

 

التواصل ) بعض التغریدات التي تضمنت تھدیدا بالقتل واالختطاف البن سعید
 (االجتماعي

وفي الوقت ذاتھ تعد تلمیحا -ومن التغریدات الالفتة التي تضمنت تھدیدا البن سعید 
تغریدة األمیر خالد بن عبد هللا بن فیصل بن  -عن اختطاف خاشقجي السعودیة بمسؤولیة

ك تمر على السفارة السعودیة؟" وتابع "یبوك تركي آل سعود خاطب فیھا ابن سعید "ما ود
 ."(یریدونك) في كلمة رأس

 "مفكك "الخطاب المتصھین
وابن سعید أكادیمي وأستاذ في اإلعالم بجامعة الملك سعود وكاتب وناشط، وُعرف أیضا 

ومقاالتھ وقصائده المنشورة في عدة  (تویتر )بنشاطھ على موقع التواصل االجتماعي
 .صحف خلیجیة، فضال عن ظھوره اإلعالمي عبر العدید من القنوات العربیة

عتقال أكثر من مرة، وتتھمھ السلطات السعودیة بتھم تتصل باإلرھاب، على وقد تعرض لال
 .غرار عشرات العلماء والدعاة واإلصالحیین الذین تصنفھم المملكة إرھابیین
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وعرف الرجل في السنوات األخیرة بمناھضة الثورة المضادة وخطابھا اإلعالمي 
ط متابعیھ بـ "تفكیك الخطاب والسیاسي، وارتبط بتشكیل خاص بما أصبح یعرف في أوسا

المتصھین" حیث غرد وكتب مقاالت، وأضاف مصطلحات جدیدة حول ھذا الحقل البحثي 
الجدید. ولكثرة ما حاول ابن سعید "تفكیك الخطاب المتصھین" أصبح یطلق علیھ لقب 

 .""المفك
 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الجزیرة
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 (ابن سلمان خالل مؤتمر القمة العربیة بالظھران السعودیة في أبریل/نیسان الماضي (رویترز

مكانا آمنا بالعالم للمعارضین السعودیین حالیا. فكل من یھرب للخارج ال یبدو أن ھناك 
لالبتعاد عن قمع الداخل یظل متوجسا، ویخشى من ید السلطة في أي لحظة إذ ال یدري من 

 أین ستأتیھ ھذه الید.
ھكذا كتبت مجلة إیكونومست البریطانیة معلقة على اختفاء الصحفي السعودي جمال 

 .إسطنبول لقنصلیة بالده فيخاشقجي عقب زیارتھ 
تم اعتقال آالف  -والیة العھد العام الماضي محمد بن سلمان ومنذ تولي األمیر-وقالت إنھ 

المعارضین لمخالفات بأسباب مثل عدم تكرار نقاط األحادیث الملكیة، وتم اتساع النطاق 
ساخرا بلندن قال إنھ تعرض للضرب من الجغرافي للقمع، مشیرة إلى أن معارضا سعودیا 

 ھناك. السعودیة قبل "بالطجة" من سفارة

بأن بعض القمع  -"الید الطویلة لولي العھد"في تقریرھا الذي حمل عنوان - وعلقت المجلة
السعودي استھدف "اإلصالح" مثل ضبط األمراء المترفین وتحیید الشرطة الدینیة، لكن 

وبدال من السعي للحصول على التأیید والدعم من الشعب بدأ األمیر ابن سلمان یحكم 
 بتخویف ھذا الشعب.
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http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/10/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%
-%D9%84%D8%A7-D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA
-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7
-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/10/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/10/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/10/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/10/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/10/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/10/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86


 عربي األخبار

 "معارضون سعودیون: نوا�ه "توحش النظام
7/10/2018 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/c7acf7e8-7d0c-4d3f-9ae7-b762b9025d3f
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/c7acf7e8-7d0c-4d3f-9ae7-b762b9025d3f
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/c7acf7e8-7d0c-4d3f-9ae7-b762b9025d3f


 (رزالقنصلیة السعودیة في إسطنبول التي توصلت التحقیقات التركیة األولیة إلى أن خاشقجي تمت تصفیتھ داخلھا (رویت

اعتبر ناشطون حقوقیون ومعارضون سعودیون أن تصفیة الكاتب الصحفي جمال 
وصفوه بـ"التوحش" الذي  دلیال على خاشقجي في قنصلیة بالده بمدینة إسطنبول التركیة،

 .إزاء معارضیھا السعودیة باتت تمارسھ السلطات

وقال الناشط الحقوقي السعودي یحیى عسیري للجزیرة تعلیقا على األنباء عن تصفیة 
خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة الثالثاء الماضي، إنھ باتت ھناك "منظومة توحش رھیب" 

 .داخل المملكة

األنباء عن قتل الكاتب الصحفي تشیر إلى أن األوضاع بلغت مرحلة وأضاف عسیري أن 
 .بحسب تعبیره خطیرة، وتعكس شدة تھور النظام السعودي وارتباكھ،

 -الذي كان یكتب مقاالت في صحیفة واشنطن بوست األمیركیة-وتابع أن خاشقجي 
العھد  وآخرین كان باستطاعتھم أن ینسفوا الحمالت الدعائیة التي یقوم بھا ولي

للترویج لنفسھ كشخصیة إصالحیة، وأنھ لھذا السبب بات  محمد بن سلمان السعودي
 .في السعودیة خاشقجي وأمثالھ یشكلون خطرا على النظام
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وتساءل الناشط السعودي عما إذا كان المجتمع الدولي قادرا على التصدي للممارسات التي 
 .تقوم بھا السلطات السعودیة ضد معارضیھا في الداخل والخارج

من جھتھ، قال الناشط الحقوقي السعودي عبد العزیز المؤید منسق حركة "مواطنون بال 
استھداف  في الرسالة التي بعثت بھا السلطات السعودیة عبر إنھ ال جدید -للجزیرة-قیود" 

 .الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركیا سوى أنھا مستمرة في ارتباكھا حیاة

مطالبا بأن  وأضاف أن الناشطین والمعارضین السعودیین یدركون أن السلطات تترصدھم،
 .یكون ھناك موقف حازم من المجتمع الدولي

دعت منظمة "القسط" الحقوقیة السعودیة إلى تشكیل فریق أممي  وفي اإلطار نفسھ،
 .للتحقیق في اغتیال خاشقجي

أما حساب "معتقلي الرأي" الذي یوثق عملیات االعتقال ومختلف انتھاكات حقوق اإلنسان 
في السعودیة، فوصف بدوره ما تعرض لھ خاشقجي بأنھ تصعید خطیر في قمع السلطات 

 .ة وإسكاتھاالسعودیة لألصوات الحر

وقال إن الوصول إلى مرحلة التصفیة الجسدیة یأتي بعد تصعید االعتقاالت التعسفیة والمنع 
 .من السفر ضد المئات من األكادیمیین والمفكرین والدعاة

 المصدر : الجزیرة
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 (ابن سلمان: ال تزعجوني بحقوق اإلنسان فأمرھا ال یھمني (رویترز

محمد بن  وخارج حدودھا یذكیھا تھور ولي العھد السعودیة سامة داخل المملكة تھب ریاح
، حسب ما دونالد ترامب ، وعدم خبرتھ وما یتمتع بھ من دعم من الرئیس األمیركيسلمان

 جاء بصحیفة فرنسیة.

في عدة أمور لعل آخرھا إقدام ابن سلمان على اعتقال  -حسب لوفیغارو-ویتجلى ذلك 
في بلد آخر خارج  صحفي مشھور معروف بانتقاده لحكمھ، وذلك دون تردد رغم أنھ

 مملكتھ.
أن اعتقال الصحفي جمال خاشقجي الشبھ مؤكد  جورج مالبرینو ویرى الصحفي المخضرم

صورة الرجل القوي  -مع أحداث أخرى-یشوش  إسطنبولة فیبالقنصلیة السعودی
، فھل ھو ذلك اللیبرالي الذي كان یعول علیھ في تحویل بلد عرف بانغالقھ إلى الریاض في

 بلد منفتح ومتطور؟ أم ھو بكل بساطة ملك مستبد أكثر استنارة من أسالفھ؟
، یلفت مالبرینو إلى أن ابن سلمان دشن حملة وفي محاولة للرد على ھذین السؤالین
الالتي عرفن وال الدینیة وال حتى الناشطات  اللیبرالیة اعتقاالت لم تسلم منھا ال الشخصیات
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بدفاعھن عن حقوق المرأة، إذ اتھم بعضھن بـ "الخیانة" التي تعني عنده تواصل محتمل مع 
 .قطر العدو الجدید

واستطرد الكاتب عملیات االعتقال البارزة لألمراء ورجال األعمال وما تعرضوا لھ من 
ابتزاز تمثل في إرغام كل من یرید أن یطلق سراحھ باالعتراف بأنھ مدین للدولة بمبالغ، 

 ملیار دوالر. 100األمر الذي مكن ابن سلمان من جمع أكثر من 

إلى فرار جزء من رؤوس األموال  -الكاتبكما وصفھ -ولم یؤد ھذا "االنفجار العظیم" 
فحسب، بل أحدث كذلك توترا داخل العائلة الحاكمة نفسھا التي اعتادت في السابق على أن 

 تتخذ قراراتھا باإلجماع.
 ال للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

إلى الوقوف بوجھ  سلمان بن عبد العزیز ولفت مالبرینو إلى أن ھذه األحداث دفعت الملك
، واعتراضھ على "صفقة البورصة في أرامكو بعض قرارات ابنھ مثل إدراج شركة

زوج ابنة ترامب، في حل الصراع  جارید كوشنرلمان والقرن" التي راھن علیھا ابن س
 الفلسطیني اإلسرائیلي.

یتردد ابن سلمان في انتھاج طریق االبتزاز وبالنسبة للدول التي تجرؤ على انتقاده، ال 
 مھددا بإلغاء العقود، وھو ما نجح فیھ بالفعل.

سوء تفاھم حدث بعالقتھا مع الریاض، اضطرت للعودة للوراء في  فألمانیا
التي ھددھا بسحب ملیاري دوالر من االستثمارات، كما  إسبانیا وكذلك

الصمت عندما طردت الریاض السفیر الكندي، وھو ما علق أحد  فرنسا التزمت
 الدبلوماسیین بقولھ "ال یمكننا فعل أي شيء".

عن أحد العارفین بالعائلة المالكة بالسعودیة "یستمد شرعیتھ فھو حسب ما ینقل مالبرینو 
من القمع وال یقبل أن تخضع أعمالھ ال للدیمقراطیین وال رجال الدین، ناھیك عن الدول 

 األجنبیة".

وال یرید ابن سلمان أن یوصف بالدیمقراطي، إذ قال ألحد الزعماء الدولیین زار الریاض 
 إلنسان، فأمرھا ال یھمني"."ال تزعجوني بحقوق ا 2017عام 

 المصدر : لوفیغارو
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 (خدیجة (یسار) ترابط أمام القنصلیة السعودیة بإسطنبول وتطالب بكشف مصیر خطیبھا جمال خاشقجي (رویترز

 سید أحمد الخضر

تستعد للزواج من كاتب سعودي بارز، ولكن حتى الثالثاء الماضي، كانت التركیة خدیجة 
األمور أخذت منحى مغایرا، فقد اختفى أثره وتركھا حائرة وسط أزمة تتداخل فیھا 

 .الجوانب العاطفیة واألمنیة والدبلوماسیة
جمال خاشقجي لم یخبر خطیبتھ بأنھ تعّرض سلفا لتھدیدات، ولكنھ ھیأھا لخوض معركة 

فھ معھا وطلب منھا أن تتصل بشخصیات معینة إذا تأخر متعددة الجبھات، فقد ترك ھوات
 .إسطنبول في السعودیة داخل مبنى القنصلیة

دخل جمال القنصلیة للحصول على وثیقة تتعلق بزواجھما وبقیت خدیجة تنتظره في 
ن محور الخارج، وعندما لم یعد تعیّن علیھا أن تلعب دور الناشطة والمحامیة وأن تكو

 .أزمة تشد أنظار العالم
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أمام القنصلیة السعودیة في إسطنبول، تعتصم خدیجة وتتحدث للصحفیین والناس العادیین 
عن قصة اختفاء خاشقجي، وعن خوفھا على سالمتھ، وتنفي بشدة التصریحات السعودیة 

 .بشأن مغادرتھ للمبنى

وبجانبھا صدیقتھا، قالت خدیجة "لم أتلق أي وبینما كانت تعتصم األربعاء أمام القنصلیة 
 ."خبر عنھ منذ ظھر أمس

توضح المرأة التركیة أن خاشقجي توجھ إلى القنصلیة إلجراء معامالت إداریة تمھیدا 
لزواجھما، لكنھ لم یخرج منھا. وأضافت "كان یرید الحصول على وثیقة سعودیة تفید بأنھ 

 ."غیر متزوج

لتركیة تحقق في قصة االختفاء بعیدا عن األضواء، طالبت وبینما ال تزال السلطات ا
 .مصیر خاشقجي خدیجة وزیر الخارجیة التركي بالتحرك لكشف

مقر القنصلیة، قائلة إنھ ال  ترفض خدیجة بشدة التصریحات السعودیة بأن خطیبھا غادر
األمن  یمكن أن یخرج دون أن تالحظ ذلك وھي أمام المبنى تنتظره، "ولو خرج لكان

 ."اطلع علیھ". وتتساءل "أین ھو اآلن إذا كان خرج فعال؟ التركي

كیة عمل كل ما بوسعھا اسمھا العائلي، تناشد الحكومة التر الخطیبة التي ترفض كشف
 .إلنقاذ الرجل الذي كان على بعد خطوة واحدة من اتخاذھا شریكة حیاتھ

  

 بلد مریب 
لم تكن المرأة ذات الستة والثالثین عاما على وعي بأن األمن السعودي یتربص بالكاتب 

السعودیة، قائلة إنھا "بلد تلّم بالوضع الحقوقي في  -على ما یبدو-البارز، لكنھا بدأت 
 ."مریب

بلھجة قلقة  وبینما تتفحص ھاتفھا باستمرار وبجانبھا صحفیون محلیون ودولیون، تتساءل
 .""أین جمال؟ أرید أن أعرف مكانھ.. أریده أن یخرج من القنصلیة بأمن وسالم

الوالیات  تقول خدیجة إن خطبیھا كاتب كبیر ویحظى بالتقدیر في كل من
 .االتحاد األوروبيو ألمانیاو بریطانیاو المتحدة

لكن الكاتب الكبیر لم یعد یحظى بالتقدیر في بلده األم، فقد انتقد خاشقجي بصراحة حملة 
ضد النشطاء والدعاة  محمد بن سلمان االعتقاالت التي یشنھا ولي العھد السعودي

 .والمفكرین

كتب یقول "عندما أتحدث عن  نشره في "واشنطن بوست" العام الماضي، وفي مقال
ال الدین الذین یتجرؤون على الخوف والترھیب واالعتقاالت وتشویھ صورة المثقفین ورج
 ."قول ما یفكرون بھ، ثم أقول لك أنا من السعودیة، فھل تتفاجأ؟

ووفق منظمة "مراسلون بال حدود" فإن المملكة العربیة السعودیة تقبع في الدرك األسفل 
دولة وفق أحدث  180 من بین 169عندما یتعلق األمر بحریة التعبیر، إذ تحتل المرتبة 

 .التقاریر
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 لقلم واللسانا
وألن جمال خاشقجي یكتب عمودا في صحیفة "واشنطن بوست" 

أن تكون السلطات  قبونوغیرھا من القنوات المؤثرة، یرجح المرا للجزیرة ویتحدث
 .نیویورك وإسطنبول السعودیة سعت لخطفھ والزج بھ في زنزانة بعیدا عن أضواء

ھذا االعتقاد رجحھ خبر نقلتھ وكالة األنباء السعودیة الرسمیة الثالثاء حول استرداد 
 .السلطات متھما في قضیة احتیال بشیكات من دون رصید، دون الكشف عن ھویتھ

لطات السعودیة بأن خاشقجي غادر مبنى القنصلیة، بینما أكد مسؤولون الحقا، صرحت الس
 .أتراك أنھ ما یزال في داخلھا

وقد أوردت وسائل إعالم تركیة أن وزارة الخارجیة استدعت السفیر السعودي 
 .وطالبتھ بإیضاحات عن مالبسات اختفاء خاشقجي أنقرة في

ت تفید بأن من جانبھ، قال الناطق باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن إن لدیھ معلوما
خاشقجي موجود في القنصلیة السعودیة بإسطنبول، مشیرا إلى أن األزمة ذات بعدین 

 .قانونیین: دولي وتركي، فضال عن شقھا اإلنساني

ووسط غموض الموقف وتضارب تصریحات مسؤولي البلدین، ترابط خدیجة أمام 
 .اجالقنصلیة في انتظار خروج جمال "بأمن وسالم" وإتمام إجراءات الزو

 المصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع إلكترونیة
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 (أرشیف-ترامب طالب الریاض بزیادة إنتاج النفط وھاجم أوبك مطالبا بتخفیض األسعار فورا (رویترز

 النجارمحمد 
 

دونالد  سریعا وبعد ساعات قلیلة، استجابت أسعار النفط ألوامر الرئیس األمیركي
فورا في سیاق أحدث ھجوم لھ یطال منظمة أوبك، الذي طالب لیلة أمس بتخفیضھا  ترامب

 .یومیا بزیادة إنتاجھا بمعدل ملیوني برمیل نفط السعودیة وبعد أیام قلیلة من مطالبتھ
 

في العقود اآلجلة  مزیج برنت فقد سجلت أسعار النفط الیوم الخمیس تراجعا، فانخفض
اإلغالق السابق، كما تراجع خام غرب تكساس الوسیط % مقارنة ب0.7سنتا أو  56بمقدار 

 .%0.6سنتا أو  45األمیركي في العقود اآلجلة 
 

بشدة، وقال عبر  منظمة الدول المصدرة للنفط وجاء ھذا الھبوط بعد أن ھاجم ترامب
حسابھ على تویتر "یجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن أسعار البنزین مرتفعة وأنھم ال 

 ."یفعلون شیئا یذكر للمساعدة
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 "نحن نحمیكم" 
بین توفیر بالده وكرر ترامب لغة المقایضة التي ذكرھا أكثر من مرة، والتي قارن فیھا 

 .النخفاض األسعار واشنطن الحمایة لكثیر من الدول المنتجة للنفط وحاجة
 

 
 

  

 

 

 

 

ق اَي تعاون دولي، قبل قلیل یتھم أوبك انھا تتالعب بأسعار النفط ویذكر انھ "یحمي" بعض أعضائھا، اعتقد ان بعضا  ممن تمنى فوزه    
ة مرات.      https://www.usa-reuters.com/article/us--oil-manipulating-opec-says-oil/trump-trump

idU-iran-on-europe-warns-market … 
     ۲۰۱ 

 

 

ties Iran against companies European warns OPEC, blasts Trump0B 

   press piled and markets oil manipulating stop to warning a with OPEC at out lashed Trump Donald President
sanction... to threat a with Sunday on aired that interview an in allies U.S. 
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reuters.com 

 

  

 

  

تحدثون عن ذلك     

یة إلعالنات تویتر   
تدافع عن الكثیر من أعضائھا  الوالیات المتحدة وتابع "ھم یدفعون األسعار لالرتفاع بینما

وختم (أوبك) مقابل القلیل جدا من الدوالرات.. ھذا یجب أن یكون طریقا في اتجاھین". 
 ."!تغریدتھ بخط بارز ولغة األمر متبوعة بعالمة تعجب "خفضوا األسعار اآلن

 
وعلى مدى األسبوع األخیر، ھاجم ترامب منظمة أوبك، وصرح بتدخالت قام بھا شخصیا 
لتغییر معادالت اإلنتاج المتفق علیھا بین دول المنظمة، ورفضھ لألسعار الحالیة التي تضر 

 .جیةبخططھ الداخلیة والخار
 

 طلب.. مقایضة.. أوامر
 :وجاءت تصریحات ترمب كالتالي

 
وطالبھ بأن ترفع  یزسلمان بن عبد العز غرد السبت الماضي بأنھ اتصل بملك السعودیة- 

بالده إنتاجھا من النفط بواقع ملیوني برمیل یومیا لتعویض النقص بسبب األوضاع 
 .، وأن سلمان استجاب لطلبھفنزویالو إیران في

 
قال مساء ذلك الیوم إن الملك سلمان أكد أن بالده ستقوم بتعویض أي  البیت األبیض لكن

 .نقص محتمل في سوق النفط

 
 

  

 

 

 

 

ویتھمھا باالحتكار ورفع األسعار(یھمھ خفض أسعار البنزین حتى -ترامب قرع أوبك للمرة الثالثة في إشھر-وال تأتمر بأمره-أوبك#    على 
ات نوفمبر)ویمنن دول أوبك التي تؤمن أمریكا حمایتھم بثمن بخس!(ماذا عن صفقات األسلحة؟!والقواعد المجانیة؟)خفضو  ا السعر اآلن"!   
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The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they a    
higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way   
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تحدثون عن ذلك     

یة إلعالنات تویت  ر 
دعوتھ للسعودیة لزیادة - فوكس نیوز في مقابلة مع قناة-األحد الماضي، جدد ترامب - 

اإلنتاج لمستوى قیاسي جدید، وحثھا على ضرورة مساعدة بالده في خفض أسعار الوقود 
 .طھرانفي صراعھا مع الریاض الذي تساند فیھ واشنطنفي الوقت 

 
وقال ترامب "یجب أال ننسى أن الجانب السلبي الوحید في (االنسحاب من) اتفاق إیران ھو 

أننا نخسر الكثیر من النفط، وعلیھم تعویض ذلك، من ھو عدوھم األكبر؟ إنھا إیران، نعم 
 ."ھي عدوھم األكبر، ومن ثم سیتعین علیھم القیام بذلك فكروا في األمر، إیران

 
وأضاف "لدي عالقة جیدة جدا مع الملك وولي عھد السعودیة والمحیطین بھما، وسیتعین 

 ."علیھم ضخ مزید من النفط
 

مساء أمس األربعاء استخدم ترامب لغة وصفت باألكثر قسوة في انتقاده ألوبك، وطالت  -
 .البھا بأن تفي بالتزاماتھا مقابل حمایة الوالیات المتحدة لھاتلمیحاتھ الدول التي ط

 
ویفسر مراقبون ضغوط ترامب على السعودیة كونھا أكبر مصدر للنفط في العالم لزیادة 

ملیونا، وھو رقم غیر  12مالیین برمیل یومیا لیصل إلى نحو  10.3إنتاجھا الحالي من 
 .مسبوق في التاریخ

  

 امبأھداف تر 
 :ویرید ترامب من رفع معدل اإلنتاج تحقیق ھدفین

 
یرغب بأن ینخفض سعر البنزین في بالده بعد أن تجاوز سعر الجالون مؤخرا  :داخلیا

ثالثة دوالرات، وھو رقم قیاسي كما یقول مراقبون ویسبب مشكلة سیاسیة لترامب قبل 
في نوفمبر/تشرین الثاني المقبل، إذ یتعارض ذلك مع  للكونغرس انتخابات التجدید النصفي

واعد التنظیمیة ما یقولھ الجمھوریون من أن تخفیضات الرئیس الضریبیة وتخفیفھ للق
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 .االتحادیة ساھما في تعزیز االقتصاد
 

ممارسة الضغوط على إیران قبیل انطالق حرب العقوبات األمیركیة القاسیة  :خارجیا
علیھا الشھر المقبل، والتي ستصل ذروتھا في نوفمبر/تشرین الثاني المقبل عندما تطال 

لى كبار مستوردي النفط قطاع النفط اإلیراني، حیث تمارس واشنطن حالیا ضغوطا ع
 .اإلیراني للتوقف عن ذلك

 
وفي سیاق ھذه الحرب، یمارس ترامب ضغوطا على الدول المصدرة لتعویض حصة 

ملیون برمیل یومیا) وھو ما أعلنت السعودیة  2.3إیران بمنظمة أوبك (
استعدادھما لھ إذا حصل نقص في األسواق، لكن ترامب یرید أن یبدأ ذلك  اإلماراتو

 .بأسرع وقت
 

 السعودیة ال تستطیع
لكن ضغوط ترامب على الریاض وأوبك تواجھ تحدیات من بینھا ما ذكره موقع "بزنس 

حیث استبعد أن تفي السعودیة بوعدھا لترامب بضخ نحو ملیوني برمیل إنسایدر" الیوم 
 . لى إیرانالعقوبات األمیركیة ع نفط یومیا لسد العجز المتوقع نتیجة

 
ألف إلى ملیون برمیل یومیا كأقصى حد،  800إن السعودیة تستطیع ضخ  الموقع قال أیضا

 .مضیفا أن احتفاء ترامب بوعد الملك سلمان سببھ سوء فھمھ للتفاصیل
 

وشرح "بزنس إنسایدر" قائال إن السعودیة ال یمكنھا فنیا ضخ ملیوني برمیل یومیا، ناھیك 
 .تستطیع فعل ذلك فورا وستحتاج إلى نحو سنة عن أنھا لو أرادت فلن

  

 حسابات الریاض 
ویحذر مراقبون وسیاسیون من أن تؤدي ھذه الضغوط والتھدیدات النفراط عقد أوبك التي 

% من النفط العالمي، وھو ما قد یؤدي النھیار األسعار مما سیؤدي ألزمات 40تنتج دولھا 
السعودیة والدول المصدرة تعیش تحت وطأتھا منذ تراجع األسعار اقتصادیة ال تزال 

 .2014دوالرا عام  27لمستویات قیاسیة وصلت لـ 
 

ویتر     
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 @SalehR 

 

 

 

   
ل اوبك تخفیض اسعار البترول الن اسعار الوقود ترتفع !     

    وقانون العرض والطلب التي تقودھا بالده !

كره وان امریكا تحمیھم بدون مقابل     
      تخفیض اسعار االسلحة والمنتجات االمریكیة لنفس المنطق !!

     ۲ 

  

 

  

حدثون عن ذلك     

كما یجمع محللون اقتصادیون على أن ضغوط ترامب لتخفیض أسعار النفط تتعارض مع 
رؤیة  مستویاتھا الحالیة لتمویل مشاریعحسابات السعودیة التي تحتاج لبقاء األسعار في 

والتي دخلت  الیمن ، وتجاوز أزماتھا االقتصادیة المتفاقمة، وتمویلھا حربھا في2030
 .عامھا الرابع

 
ویقرأ محللون متخصصون في لغة ترامب التي تدرجت من الطلب من السعودیة ثم انتقلت 

ت المتحدة الحمایة "لكثیر من الدول المنتجة" وضرورة للمقایضة بین توفیر الوالیا
تخفیض األسعار، وصوال للغة الھجوم وإصدار األوامر، بأنھا ربما تمثل فصال جدیدا یقلد 

 .فیھ سید البیت األبیض نفسھ أمینا عاما حقیقیا لمنظمة أوبك
 المصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع التواصل االجتماعي
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"ھذه خیانة ترامب قال إن الملك سلمان استجاب لطلبھ زیادة إنتاج السعودیة بمقدار ملیوني برمیل نفط.. وإیران علقت 
 (عظمى" (رویترز

 محمد النجار
 

سلمان بن عبد  بموافقة العاھل السعودي دونالد ترامب منذ أن غرد الرئیس األمیركي
على طلبھ زیادة إنتاج بالده من النفط بملیوني برمیل یومیا، واألسئلة تدور لیس عن  العزیز

فحسب، بل حول كلمة السر في تحركھ  بالریاض البیت األبیض شكل عالقة سید
 .إیران وعنوانھا

 
ت "تحدثت للملك سلمان وشرحت لھ أنني أمس السب تویتر في حسابھ على ترامب كتب

، ووافق على فنزویالمن النفط بسبب االضطرابات في إیران والسعودیة أطلب زیادة إنتاج
 ."طلبي

 
والیوم أضاف ترامب عبر تویتر أیضا "أوبك تتالعب بأسعار النفط وواشنطن توفر 

لى السعودیة والدول األخرى زیادة إنتاجھا الحمایة للكثیر من األعضاء فیھا.. یجب ع
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 ."النفطي
 

فإن  أن السعودیة أصدرت بیانا لم یذكر طلب ترامب أو موافقة الملك سلمان، ورغم
جورنال األمیركیة أن بالده وافقت على  وول ستریت مسؤوال سعودیا أوضح لصحیفة

 .تعویض أي نقص في السوق العالمي دون أي التزام محدد
 

 حرج السعودیة

 
 

  

 

 

 

 

نا سویت   ملیون برمیل فوافقت!  ۲انا فعلت" فزعم الیوم انھ طلب من المملكة زیادة االنتاج …    
 

 مملكة قادرة على زیادة إنتاجھا بدون اَي التزام محدد .ان السعودیین أكدوا لھ فقط ان ال WSJ   بلطف قبل قلیل وصرح ل 
   3:51 PM  

  

 

  

488 people are ta    

Twitter Ads    
مراقبون قرأوا في لغة البیان السعودي وتصریحات أحد مسؤولیھا بأنھا محاولة لتخفیف 
الحرج الذي أصابھا جراء ما أورده ترامب في تغریدتھ لیس على صعید الشكل فحسب، 

في ضرب التزامات السعودیة التي أعلنتھا قبل أیام فقط خالل اجتماع لمنظة الدول  بل
والمتمثلة في زیادة اإلنتاج النفطي بمقدار ملیون برمیل یومیا  (أوبك )لنفطالمصدرة ل

 .تقریبا
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✔ 

 

 

 

نالد ترامب ینخى ویستفزع ب سیدي  لرفع إنتاج النفط السعودي لتغطیة طلب السوق العالمي بعد عقوبات فنزویال و دولة  الملك_سلمان#  

یل العمر أبوفھد وافق لھ     

یاعالم ترمومتر سعادة وأمان العالم   
p/status/101302360804051353twitter.com/realdonaldtrum … 

 

D    

✔@r 

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfun     
Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels      

difference...Prices to high     
 

   10:35 A   

  

 

  

198 people are ta    

Twitter Ads    
بمثابة إعالن بدایة حرب العقوبات التي  أن تغریدة ترامب رأى مراقبون آخرون في حین

 .التاریختوّعد بھا إیران، والتي قال إنھا ستكون قاسیة وغیر مسبوقة في 
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میل.                
      

  

 

  

      

وتزامنت رسالة ترامب مع جوالت یقوم بھا أركان إدارتھ لدول تستورد النفط اإلیراني 
 .دأ في نوفمبر/تشرین الثاني القادمإلقناعھا بالتخلي عنھ تجنبا للعقوبات األمیركیة التي ستب

 
كوریا و تركیاو یابانلل أكبر مستوردي النفط اإلیراني، إضافة الھندو الصین وتعتبر

 .إیطالیاوإسبانیا و فرنساو الجنوبیة
 
 

  

 أسئلة كبرى 
لكن أسئلة كبرى طرحت عن التوقیت الذي اختار فیھ ترامب بدایة حربھ على إیران 

إیران التي  نفسھا، إضافة لتأثیراتھا على السعودیة.طھران وتأثیراتھا على بالده وعلى
  .إجراءاتتعاملت بجدیة مع إعالن ترامب، أرسلت تھدیدات، وتحدثت عن 

 
 إیران: خیانة عظمى

فجاءت التھدیدات على لسان إسحاق جھانجیري النائب األول للرئیس اإلیراني، والذي قال 
في تصریحات نقلھا التلفزیون الرسمي اإلیراني الیوم األحد "أي طرف یحاول انتزاع 

 ."ا ما(حصة) إیران بسوق النفط إنما یرتكب خیانة عظمى بحق إیران وسیدفع ثمنھا یوم
 

أما اإلجراءات التي أعلنھا جھانجیري لمواجھة العقوبات األمیركیة المنتظرة فتمثلت في 
السماح للشركات الخاصة بتصدیر النفط الخام من خالل بورصتھا للنفط والبتروكیمیائیات، 
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 .ألف برمیل عبر الشركات الخاصة 60حیث تعرض طھران حالیا نحو 
 

ن خالل ھذا اإلجراء إلى تجاوز العقوبات التي ستمتد ویؤكد خبراء أن إیران تسعى م
 .مؤسسة النفط اإلیرانیة الحكومیة إلى

 
موقف إیراني آخر جاء على لسان مندوب طھران في منظمة أوبك حسن كاظم بور 

 ."أردبیلي، الذي اعتبر أن استجابة السعودیة لطلب ترامب "سیخرجھا من منظمة أوبك
 

عضاء في أوبك قررت األسبوع الماضي حفظ اتفاقھا السابق وأضاف أردبیلي أن الدول األ
 32.5ملیون برمیل، وإیصال سقف اإلنتاج إلى  1.2المبني على خفض اإلنتاج بمقدار 

 .ملیون برمیل یومیا
 
 

  

 حروب ترامب 
أن ترامب أراد تحقیق جملة من األھداف، على رأسھا البدء في  مراقبون أمیركی�ا، یرى

بھ المتمثلة بالعقوبات على إیران والتي یعتبر تصدیر النفط أحد أھم أسلحتھا لحرمان حر
طھران من العملة الصعبة، ودفعھا للقبول بتفاوض على اتفاق نووي جدید وفق مقیاس 

 .باراك أوباما ترامب الذي مّزق االتفاق الذي عقده سلفھ
 

جانب آخر من خطة ترامب تمثل فیما یراه مراقبون في حاجتھ لتحقیق ھبوط في أسعار 
النفط العالمیة بما ینعكس على المواطنین األمیركیین قبیل انتخابات التجدید 

 .قبل نھایة العام الجاري للكونغرس النصفي
 

وعلى صعید السعودیة، فإن تغریدة ترامب وضعتھا في موقف محرج بعد أن بدت بموقف 
 .لإلمالءات األمیركیةالمنفذ 

 
 

  

 المصلحة السعودیة 
بما یضمن  أسواق النفط على أن الریاض سعت بقوة الستقرار ویجمع خبراء اقتصادیون

دوالرا ألول مرة منذ أربعة  80استقرار أسعاره التي المست نھایة األسبوع الماضي حدود 
 .أعوام

 
ستوى الداخلي تواجھ الحكومة السعودیة صعوبة في توفیر االعتمادات الضروریة فعلى الم

لمواجھة المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة الكثیرة، كما أن ولي العھد السعودي 
سیحتاج تنفیذھا أمواال 2030رؤیة  أعلن عن مشاریع ضخمة ضمن محمد بن سلمان األمیر
 .طائلة
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التي استنزفتھا بملیارات  الیمن ة لذلك، فإن الریاض ال تزال تعاني من حربإضاف
 .ودول غربیة الوالیات المتحدة صفقات سالح مع الدوالرات، عالوة على

 
 

  

 سیاسي واقتصادي 
الفرنسیة یونس بلفالح أن أستاذ االقتصاد السیاسي في جامعة لیل  یرى فیھ ھذا المشھد

"العقل السیاسي انتصر على العقل االقتصادي في السعودیة"، مشیرا إلى أن الضغوط 
 ."للریاض وھو ھاجس إیران أو "إیرانوفوبیا لعبت على وتر حساس األمیركیة التي

 
بلفالح قال للجزیرة مساء السبت إن السعودیة لیس من مصلحتھا تخفیض أسعار النفط، 

 .ستواجھ أزمة مالیة في حال انخفاض األسعار 2030ن مشاریع رؤیة أ موضحا
 

أن ما  رامي الخلیفة العلي إلى باریس الباحث في الفلسفة السیاسیة في جامعة بالمقابل یذھب
 ."سیتحقق من مصالح سیاسیة في منع تصدیر إیران للنفط "ال یقارن بأرقام االقتصاد

 
 أعباء إیران

 
 

Hassan Naf 

 

 

 

رامب أن یقول للعالم أن السعودیة في جیبھ. استجابة السعودیة لطلب ترامب بزیادة ضخ النفط إعالن حرب على إیران. الخالف مع إیران     
 عیما الشر في العالم. إذا نجحا في تدمیر إیران ستكون السعودیة ھي ھدفھما التالي مباشرة فمتى ندرك ونتعلم   مع ترامب ونتانیاھو ز

   1:42   

  

 

  

916 people are ta    

Twitter Ads    
والیمن  سوریا العلي قال إن الفائض من النفط اإلیراني یذھب للملیشیات التي تقاتل في

 .ودول المنطقة، وإن من مصلحة السعودیة أن تزید من أعباء الحكومة اإلیرانیة
 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1d7f5346-4f72-4841-8523-1ba7c87bdab1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ac7b3c78-ff56-451a-8b39-8e2a399a87a4
https://twitter.com/hassanafaa
https://twitter.com/hassanafaa
https://twitter.com/hassanafaa/status/1013342032679653376
https://twitter.com/hassanafaa/status/1013342032679653376
https://twitter.com/hassanafaa/status/1013342032679653376
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1013342032679653376
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1013342032679653376
https://twitter.com/hassanafaa/status/1013342032679653376
https://twitter.com/hassanafaa/status/1013342032679653376
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e


بالده في سیاساتھ تجاه إیران، تبدو السعودیة وبقیة وبینما یبحث ترامب عن مصالح 
مصدري النفط أبرز المتضررین من سیاسة الحرب على اتفاقات أوبك وسط فوضى 

 .الحرب التجاریة التي أشعلھا ترامب في العالم
 

ویتفق الباحثان بلفالح والعلي على أن سیاسة العقوبات على إیران أثبتت أنھا لیست ناجعة، 
من توحشھا ووسعت من تدخالتھا في الملفات اإلقلیمیة، وھو ما یثیر أسئلة  وأنھا زادت

عن حسابات المصالح التي یرید ترامب أن یكون الرابح األكبر وربما الوحید فیھا وفي كل 
 .ما یجري

 المصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع التواصل االجتماعي
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 (محمد بن سلمان یعول على رؤوس األموال الخارجیة لدعم رؤیتھ االقتصادیة (رویترز

 الجزیرة نت-أفزازمحمد 
، ستؤثر سلبا على تدفق كندا الخارجیة، وآخرھا مع السعودیة یعتقد مراقبون بأن خالفات

محمد بن  ، في وقت یعول فیھ ولي العھد السعوديالریاض رؤوس األموال األجنبیة نحو
ذب االستثمارات الخارجیة لدعم خطتھ على ج -2015منذ صعوده في عام  -سلمان

 .لتطویر االقتصاد

ویرى ھؤالء أن المستثمر األجنبي یبحث دائما عن االستقرار ورسائل الطمأنة من جانب 
قیادات الدول، وھو ما ال یتوفر في الوقت الحالي بالسعودیة التي شنت قیادتھا حملة 

عمالقة، بجانب دخولھا في  اعتقاالت بصفوف رجال األعمال، وبسطت یدھا على شركات
 صراعات مع دول إقلیمیة وأخرى عالمیة.

وجمدت السعودیة االستثمارات والمعامالت التجاریة الجدیدة مع كندا ھذا األسبوع، على 
 المملكة على إطالق سراح ناشطین. أوتاوا خلفیة نزاع متصاعد بعدما حثت
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ویقول الخبیر المصرفي عمر سید إن االستثمارات تحتاج إلى عالقات قویة بالدول 
الكبرى، كما تحتاج إلى استقرار وطمأنة للمستثمرین من جانب المسؤولین، لكن ما یحدث 

 الریاض عكس ذلك.في 
أن السعودیة تشھد عملیة زعزعة للثقة لدى المستثمرین  نت للجزیرة ویضیف في حدیث

ملة محاربة األجانب، خاصة بعد اعتقال رجال األعمال واألمراء في إطار ما سمي بح
 الفساد، مما أثر على أداء االقتصاد السعودي.

 خسائر
قتصاد السعودي، حیث الحالي مع كندا سیلحق خسائر باال النزاع واعتبر عمر سید أن

 سیؤثر سلبا على تدفق االستثمارات، لیست الكندیة فحسب، بل واألوروبیة أیضا.
صادرات البالد إلى السعودیة تراجعت  وقالت غرفة التجارة والصناعة األلمانیة الیوم إن

، وفق ما برلین% نتیجة انخفاض أسعار النفط والتوترات السیاسیة بین الریاض و5بنسبة 
 أوردتھ وكالة الصحافة األلمانیة.

 
االستثمار األجنبي المباشر في السعودیة ھبط العام الماضي إلى أدنى مستوى في  

 (ترزروی) عاما 14

أن االستثمار األجنبي المباشر في السعودیة ھبط في  األمم المتحدة وأظھرت بیانات من
محمد بن سلمان  عاما، وھو ما یشكل ضربة لخطط 14إلى أدنى مستویاتھ في  2017

 لزیادة تدفقات رؤوس األموال األجنبیة إلى المملكة بشكل حاد، كما تنقل وكالة رویترز.

ویؤكد عمر سید أن القیادة السعودیة الحالیة فرضت رسوما وضرائب جدیدة على 
 المقیمین؛ األمر الذي زاد من أعباء الشركات، وأثر على جاذبیة سوق العمل المحلي.
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، ودلل على ذلك بتراجع لقطر تصاد السعودي خسر أیضا بسبب حصارهوأوضح أن االق
 .2018و 2016% ما بین 40إیرادات الفنادق بأكثر من 

یر وكالة رویترز إلى أن األزمة بین السعودیة وكندا ستضر العالقات التجاریة ویشیر تقر
 بین البلدین، البالغ حجمھا نحو أربعة ملیارات دوالر سنویا.

، أو ما یعادل 2017ملیار دوالر إجماال في  1.12وبلغت الصادرات الكندیة للسعودیة نحو 
 % من إجمالي الصادرات الكندیة.0.2

السعودي وصنادیق التقاعد  البنك المركزي األربعاء إن فایننشال تایمز وقالت صحیفة
والسندات والحیازات النقدیة  األسھم الحكومیة وجھت مدیري األصول في الخارج لبیع

 الكندیة "مھما كلف األمر".
إن  عادل الجبیر وفي رسالة طمأنة على ما یبدو، قال وزیر الخارجیة السعودیة

 االستثمارات الكندیة في المملكة ما زالت قائمة، ولن تتأثر بالخالف.
الیوم إن إمدادات السعودیة من النفط إلى كندا لن  خالد الفالح كما قال وزیر الطاقة السعودي

 تتأثر بالخالف بین البلدین.

 
 (رویترز) الجبیر: االستثمارات الكندیة في السعودیة لن تتأثر بالخالف

 ثقة المستثمرین
السیاسي ویقول المستشار االقتصادي لدى عدد من الشركات عبد الرحیم الھور إن السلوك 
 ال بد أن یأخذ بعین االعتبار المصالح االقتصادیة، خاصة نظرة وثقة المستثمرین.
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ویضیف للجزیرة نت أن ما یحدث بالسعودیة یؤثر على الجھود التي روجت للریاض 
كوجھة استثماریة عالمیة، خاصة مع رخص أسعار الطاقة، كما یؤثر على إعادة صیاغة 

 الفترات القادمة.ثقة المستثمرین خالل 

تحتاج دائمات  -بما فیھا تلك التي تتمتع بإیرادات نفطیة كبیرة-ویعتقد الھور بأن كل الدول 
إلى تنویع مصادر االستثمار، عبر تكریس منظومة تشریعات لجذب االستثمارات 

 الخارجیة.

سالمة ونبھ إلى أن من بین أھم العناصر على ھذا الصعید ھو شعور المستثمرین باألمان و
 إذا شك بأنھ غیر آمن فسیغادر. -یقول الھور–استثماراتھم، ألن رأسمال 

"ببساطة، فإن  بوست نطنواش وكتب المعلق السعودي جمال خاشقجي في صحیفة
 ".المجتمع الدولي السعودیة ال یمكنھا تحمل تبعة استعداء أي قطاعات أخرى من

ویضیف أن "األكثر أھمیة أن خطة التحول االقتصادي للمملكة تتطلب المزید من 
 األصدقاء ولیس األعداء".

استخدام وسائل وأسالیب مألوفة لدى المستثمرین. ویتایع أن محمد بن سلمان "یحتاج إلى 
إذا خشي المدیرون التنفیذیون للشركات من ردود أفعال عنیفة على أي انتقادات محتملة 

 تتعلق باستثماراتھم، فإن الرؤیة الجدیدة للسعودیة ستكون في خطر محدق".

شملت العشرات  وفي نوفمبر/تشرین الثاني الماضي، أطلق محمد بن سلمان حملة اعتقاالت
من كبار رجال األعمال وأمراء ومسؤولین بارزین، في وقت تقول فیھ السلطات إنھا 

 تخطط لمصادرة أصول تزید على مئة ملیار دوالر.
وراقب المستثمرون األجانب ھذه الحملة عن كثب، بعدما شملت االعتقاالت رجال أعمال 

، الذي یمثل واجھة مجتمع األعمال السعودي الولید بن طالل لھم أنشطة دولیة كبیرة، بینھم
 أمام العالم الخارجي.

یجرون تقییما  وكنتیجة لذلك، یواجھ مدیرو الصنادیق معضلة بشأن السعودیة، حیث
، وتصنیف المملكة كسوق ناشئة من جانب "إم الخصخصة لتطورات تحدث بالمملكة مثل

، مقابل عوامل أخرى تنطوي 2019بارا من منتصف إس سي آي" لمؤشرات األسواق اعت
 على مخاطر في المملكة.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (السلطات السعودیة فتحت تحقیقا مع قاضیین لم یقفا أثناء عزف السالم الملكي (الجزیرة

بشأن الوقوف أثناء  السعودیة من زاویتي الوطنیة والدین یتجدد الجدل في المملكة العربیة
 عزف السالم الملكي (النشید الوطني).

یین لم یقفا خالل السالم وقد تفجر ھذا الجدل بعد أن تداولت وسائل التواصل صورا لقاض
في حین وقف الجمیع في مناسبة رمضانیة بمنطقة الجوف شمالي المملكة، وذھب  الملكي،

  البعض إلى أن ھذا السلوك یعكس عدم االحترام للوطن ورموزه.
 

في المقابل، عبر آخرون عن وجھة نظر مغایرة استنادا إلى فتاوى دینیة تؤید عدم الوقوف 
 لكي.أثناء السالم الم

أثناء  رسمي مع القاضیین لعدم وقوفھما وتداولت صحف سعودیة خبرا عن فتح تحقیق
  تأدیة النشید الوطني.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6


ورأى الكاتب جمال خاشقجي أن عدم الوقوف أثناء السالم الملكي بعض من كالسیكیات 
 المدرسة السلفیة المحلیة.
ال یقفون خالل افتتاح دورة مجلس الشورى  بھیئة كبار العلماء وأضاف "رأیت أعضاء

بحضور الملك عبد هللا رحمھ هللا، تحمیل اإلخوان أو اإلسالم السیاسي وزر ھذا الفقھ 
 وم كنتم تقولون إنھم مفرطون ویسمعون موسیقى".مغالطة، ھل نسیتم ی

أما الكاتبة ھیلة المشوح فقالت "لماذا ال یزال خطاب تیارات اإلسالم السیاسي محافظا على 
  موقفھ المعادي لكافة الرمزیات والسلوكیات ذات البعد الوطني كالوقوف للسالم الوطني".

یصح أن یبقى الشخص المعترض  ورأى فھد الدغیثر أنھ في "في مثل ھذه الحاالت ال
جالسا في نفس القاعة، وعلیھ أن یخرج منھا فورا ثم یعود بعد انقضاء السالم الملكي، 

 جلوسھ والناس واقفون مشھد یستفز كل مواطن ومواطنة".
یرى  عبد العزیز بن باز بدروه، ذّكر الصحفي عیسى الشاماني بأن مفتي المملكة الراحل

أنھ ال یجوز للمسلم الوقوف تعظیما ألي علم وطني أو سالم وطني ألن ذلك من البدع 
 المنافیة لكمال التوحید.المنكرة 

 المصدر : الجزیرة
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 وحوارات تقاریر األخبار
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 (تصمیم نشرتھ حسابات سعودیة مؤیدة للسلطات تصف المعتقلین بالخیانة (مواقع التواصل االجتماعي

 الجزیرة نت-محمد النجار

 
 

منصب ولي العھد، افتتحت  محمد بن سلمان في ثالث حمالتھا منذ تولي األمیر
المرة نشطاء لیبرالیین بحملة اعتقاالت طالت ھذه رمضان شھر السعودیة السلطات

، بعد أن نفذت العام الماضي اعتقاالت طالت إسرائیل وحقوقیین ورافضین للتطبیع مع
 .إسالمیین وأمراء

 

ساعة، أقرت السلطات السعودیة في وقت متأخر من  24وبعد صمت استمر أكثر من 
مساء الجمعة بقیام جھاز أمن الدولة باعتقال سبعة ناشطین وجھت لھم تھم قاسیة، بینما 
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بتغریدات وصفت المعتقلین بـ"عمالء السفارات"،  تویتر اشتعل موقع التواصل االجتماعي
 .وھي الجملة التي شكلت الوسم الذي تصدر قائمة األكثر تفاعال عالمیا لساعات

 
وحفل بیان رسمي صدر عن "المتحدث األمني لرئاسة أمن الدولة" بالعبارات 

"بالجھة المختصة" رصدت  مصطلحات التي بدت مبھمة، حیث قال إن من وصفھاوال
"نشاطا منسقا" (لم یحدده البیان) لمجموعة من األشخاص "قاموا من خاللھ بعمل منظم 

 ."للتجاوز على الثوابت الدینیة والوطنیة

 
م" (التي "بالتواصل المشبوه مع جھات خارجیة في ما یدعم أنشطتھ واتھم البیان المعتقلین

 .""بتجنید أشخاص یعملون بمواقع حكومیة حساسة لم یحددھا البیان)، كما اتھمھم

 

Video Play 

 عناصر معادیة 
كما اتھمھم بـ "تقدیم الدعم المالي للعناصر المعادیة في الخارج بھدف النیل من أمن 

 ."واستقرار السعودیة وسلمھا االجتماعي، والمساس باللحمة الوطنیة

 

 

 

 haabmbb1@مثقف من الطیبین

 

 ۲۰۱۸مایو  ۱۸ · 

 

 

 haabmbb1رًدا على @

 naifco pic.twitter.com/q2phWcOqgE@الدنیا دوارة یا 
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 haabmbb1@مثقف من الطیبین

 

 pic.twitter.com/tLVyKLGe9R عمالء_السفارات#الداعمون لـ 
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٥٤ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۲٤۳

 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
 

وشملت قائمة المعتقلین كال من الناشطات لجین الھذلول، وعزیزة محمد الیوسف، وإیمان 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=997650231947923461
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=997650231947923461
https://twitter.com/haabmbb1/status/997650231947923461
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https://twitter.com/haabmbb1/status/997650231947923461/photo/1


النفجان، إضافة إلى المحامي إبراھیم المدیمیغ، وعبد العزیز المشعل، والناشط في مجال 
 .مقاومة التطبیع ومناصرة القضیة الفلسطینیة محمد الربیعة

 
كما تحدثت وسائل اإلعالم السعودیة عن وجود معتقل سابع قالت إن السلطات تحفظت 

على ھویتھ، وقالت إن حملة االعتقاالت ستتوسع لتشمل آخرین مرتبطین بـ"النشاط 
 ."المشبوه

 
وحفلت وسائل اإلعالم السعودیة باألخبار والصور والتصامیم التي وصفت المعتقلین 

 .تواصل مع سفارات (لم تحددھا) لإلضرار بالمملكة"بالخونة"، واتھمتھم بال

 

 

حسابات على تویتر یدیرھا مؤیدون للسلطات في السعودیة أطلقت على المعتقلین 
 (مواقع التواصل االجتماعي) "وصف "عمالء السفارات

 عمالء_السفارات#
عمالء_السفارات على  #وسم وأطلقت حسابات معروفة بقربھا من السلطات الرسمیة

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/7169bb57-8520-4ebb-8388-353e22ab8b6d


النشطاء المعتقلین، الذي تصدر قائمة األكثر تفاعال عالمیا على موقع تویتر فجر الجمعة، 
 .قائمة األعلى تداوال حتى ساعات ما قبل ظھر الیوم السبتوظل ضمن 

 



https://twitter.com/JKhashoggi/status/997658838378704896/photo/1
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 جمال خاشقجي

✔@JKhashoggi 

 

 

 

 نفس االقصاء ، مالفرق بین المنشورین ؟… نفس المنطق 
 
 لسفاراتعمالء_ا#

 ۲۰۱۸مایو  ۱۸ -م  ۷:۰۲

•  

۷۲٦ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۱٬۱۱۱

 
"بحفلة التأیید" لحملة االعتقاالت، حفلت الحسابات  وإضافة إلى ما وصفھ مغردون

 .دھم المعتقلین وأفكارھمبالدعوة العتقال مزید من النشطاء المتھمین بتأیی
 

في المقابل، انتقد الكاتب واإلعالمي السعودي البارز جمال خاشقجي االعتقاالت، واصفا 
مناخ التحریض الذي یمارس ضد المعتقلین بأنھ ھو ذاتھ الذي مارسھ متطرفون قبل عقود 

ضد من أسموھم بـ"زوار السفارات"، متسائال إن كانت السعودیة ستبقى أسیرة بین 
 .تطرفین، كما قال

 

 
 

 ایمان الحمود

✔@imankais1 
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من مصادر خاصة فإن التھم الموجھة للحقوقیین الموقوفین ھو العمل على تأسیس جمعیة لحمایة المعنفات تسمى 
  آمنھ#

وأنھم قد تقدموا بكل األوراق الالزمة للدولة بھدف إشھارھا بالطرق القانونیة بعد ان لمسوا انفتاح الدولة مؤخراً 

 السفاراتعمالء_#.. ولكن 
 ۲۰۱۸مایو  ۱۸ -م  ۹:۰۱

•  

۹٦۸ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۱٬٥٦۳

 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
 

من جھتھا، نقلت الناشطة واإلعالمیة السعودیة إیمان الحمود عما وصفتھا "بمصادر 
و العمل على تأسیس جمعیة لحمایة خاصة" أن التھم الموجھة للحقوقیین الموقوفین "ھ

المعنفات تسمى #آمنھ، وأنھم تقدموا بكل األوراق الالزمة للدولة بھدف إشھارھا بالطرق 
 ."القانونیة بعد أن لمسوا انفتاح الدولة مؤخرا

 

Video Play 

 تأیید ابن سلمان 
المتابع أنھا تحفل بمواقفھم وبجولة في حسابات عدد من المعتقلین على موقع تویتر، یلحظ 

 .المستبشرة بما اعتبروه أجواء االنفتاح التي تعیشھا السعودیة

 
View image on Twitter 
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 لجین ھذلول الھذلول

@LoujainHathloul✔ 

 

 

 

نتحسن،وقد قطعنا شوطا األمیر محمد بن سلمان:"لیس لدینا أفضل سجل في مجال حقوق اإلنسان في العالم لكننا 
طویال في وقت قصیر."مثل ھذه التصریحات مطمئنة وتعكس اھتمام واضح بالمعاییرالدولیة. وبإمكاننا القیام 

 بقفزة نوعیة تُحسن من سمعة المملكة وتثبت جدیة ھذه التصریحات بمراجعة قضایا سجناء الرأي
Mar 9, 2018 -8:38 AM  
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1,247 people are talking about this 
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أشادت في تغریدات لھا بتصریحات وقرارات  -وھي لجین الھذلول-فأبرز المعتقالت 

 .صادرة عن األمیر محمد بن سلمان

 
فقد نشرت في تغریدة لھا تصریحا البن سلمان جاء فیھ "لیس لدینا أفضل سجل في مجال 

 ."شوطا طویال في وقت قصیرحقوق اإلنسان في العالم، لكننا نتحسن، وقد قطعنا 

 
وعلقت الھذلول بالقول "مثل ھذه التصریحات مطمئنة، وتعكس اھتماما واضحا بالمعاییر 

الدولیة، وبإمكاننا القیام بقفزة نوعیة تحسن من سمعة المملكة، وتثبت جدیة ھذه 
 ."التصریحات بمراجعة قضایا سجناء الرأي

 

 
 

 azizayousef@عزیزة محمد الیوسف

 

 

 

 السماح_بقیادة_المرأة_للسیارة#
 قوق المرأة وتھانینا للوطن ونسائھ ونتمنى أن تحل بقیة الملفات العالقةحدث یدل على تحول في ح

Sep 26, 2017 -1:07 PM  

•  

198 

•  

411 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

بقیادة المرأة  أما الناشطة عزیزة الیوسف فكتبت تعلیقا على القرار الملكي بالسماح
في سبتمبر/أیلول الماضي "السماح بقیادة المرأة للسیارة حدث یدل على تحول في  للسیارة

 ."حقوق المرأة، وتھانینا للوطن ونسائھ ونتمنى أن تحل بقیة الملفات العالقة
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Video Play 

 ضد التطبیع 
على الجھة األخرى، تبرز مواقف الناشط محمد الربیعة الرافضة للتطبیع مع إسرائیل 

 .والمحذرة منھ والمؤیدة للشعب الفلسطیني

 

 

 

 Mohadfr@محمد الربیعة

 

Dec 9, 2017 ·  

 

 

 علینا األخذ بنصیحة المؤرخ الكبیر منیر العكش: إذا لم نختر أن نكون فلسطینیین سنجبر على ذلك!
ن فلسطینیًا یتضمن خیارات أمنیة واستراتیجیة وسیاسیة محددة،ال خالص لھذه المنطقة وال استقالل وال عدالة من اختیارك أن تكو

 دونھا،وھذه الخیارات ھي التي ستحمي شعوبنا من القدر الفلسطیني.

 
 

 Mohadfr@محمد الربیعة

 

تتشكل علیھ وحولھ خیاراتك في المنطقة والعالم، بدون دعمھا ال یمكن بناء استراتیجیة أمن فلسطین ھي مركز 
 قومي مستقلة مثًال، وبدون القضاء علیھا ال یمكن احتجاز التقدم نھائیًا وحسم مسار االستتباع بشكل كامل!

Dec 9, 2017 -9 AM 5:1 
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37 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

ھي مركز تتشكل  فلسطین "وینشر الربیعة على رأس حسابھ على تویتر تغریدة جاء فیھا
علیھ وحولھ خیاراتك في المنطقة والعالم، بدون دعمھا ال یمكن بناء إستراتیجیة أمن 
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قومي مستقلة مثال، وبدون القضاء علیھا ال یمكن احتجاز التقدم نھائیا وحسم مسار 
 ."لاالستتباع بشكل كام

 
وھذه الحملة ھي الثالثة التي تشنھا السلطات السعودیة منذ تولي محمد بن سلمان منصب 

 .ولي العھد في المملكة

 

Video Play 

 لیبرالیون ودعاة وأمراء 
واعتقلت السلطات السعودیة في سبتمبر/أیلول الماضي نحو ثمانین من الدعاة وأساتذة 

 .وعصام الزامل وعوض القرني وغیرھم سلمان العودة الجامعات، أبرزھم

 
ال شنت مطلع نوفمبر/تشرین الثاني الماضي حملة اعتقاالت طالت أمراء ورج في حین

أعمال تحت الفتة مكافحة الفساد، انتھت مطلع العام الجاري بعقد تسویات مع المعتقلین 
 .جمعت من خاللھا السلطات نحو مئة ملیار دوالر

 
View image on Twitter 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/841756fb-53c9-4ce6-9d23-4ad4fd419881
https://twitter.com/m3takl/status/997596110792351744/photo/1


 

 

 

 m3takl@معتقلي الرأي
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كما جرت العادة، تبرر السلطات جرائمھا الحقوقیة باالعتقاالت التعسفیة بإلقاء تھم فضفاضة من قبیل "تجاوز 
 الثوابت الوطنیة" !!! 

 یّة؟!!وھل من الثوابت الوطنیة في بالدنا أن ال یعبر اإلنسان عن رأیھ بحر
May 18, 2018 -2:53 PM  
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83 people are talking about this 

 
وفي حدیثھ للجزیرة أمس، وصف الناشط السعودي سلطان العبدلي حملة االعتقال الحالیة 
بأنھا تأتي في سیاق "اعتقال محمد بن سلمان كل من تسول لھ نفسھ أن یغرد ضد التطبیع 

 ."أو دعما لحقوق اإلنسان

 
انتقادي حتى لو في مجلس وقال "رسالة محمد بن سلمان أن كل من ینتقدني أو یحاول 

 ."خاص أو ال یعلن تأییده لي فسیكون مصیره السجن

 
وبینما طالت حملة االعتقاالت الحالیة نشطاء لیبرالیین، كانت السلطات السعودیة قد 

اعتقلت قبلھم دعاة وإسالمیین، في رسالة اعتبرھا نشطاء رسالة من السعودیة الجدیدة؛ 
عن ولي العھد السعودي ورجال حكمھ، أو یكون  مفادھا إما أن تؤید كل ما یصدر

 .مصیرك السجن، لدرجة أن بعضھم وصف الصمت بأنھ بات تھمة توجب االعتقال

 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الصحافة السعودیة,الجزیرة
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 ٕارسائیل �ش�ید بويل العهد السعودي من قلب القاهرة
10/5/2018 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/adb8494e-3b11-4f50-8a31-680c6a32a8cd
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/adb8494e-3b11-4f50-8a31-680c6a32a8cd
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/adb8494e-3b11-4f50-8a31-680c6a32a8cd


 (السفیر اإلسرائیلي بالقاھرة: التغیر بالموقف السعودي یشكل معلما مھما (مواقع التواصل

تجاھھا بقیادة ولي العھد  الریاض بما اعتبرتھ تغیرا في موقف إسرائیل أشادت
وجاءت اإلشادة ھذه المرة في كلمة للسفیر اإلسرائیلي  ،محمد بن سلمان األمیر السعودي

 بما تسمیھ إسرائیل "عید االستقالل". القاھرة ، خالل احتفال في أحد فنادقمصر في
میدان  وقال السفیر دیفد غوفرین خالل حفل أقیم أمس األول الثالثاء بفندق في

وسط القاھرة "نالحظ التغییر في معاملة الدول العربیة إلسرائیل". وأضاف أن  التحریر
ي إلى جانب "انضمام ولي العھد السعودي لدعم ھذه الرؤیة من االستقرار والنمو االقتصاد

 مصر وإسرائیل یشكل معلما مھما".
ودعا غوفرین إلى "توسیع المشاركة في ھذه الرؤیة لتضم دوال أخرى من أجل دفع 

المصالح المشتركة ومواجھة الدول المتطرفة والمنظمات اإلرھابیة التي تعمل بإیعاز 
 ".إیران من

على كلمة السفیر قائال إن "الزج  تویتر وعلق الكاتب السعودي جمال خاشقجي عبر موقع
بسمو ولي العھد في خطاب السفیر اإلسرائیلي بمصر كمؤید لرؤیة یتوھمھا وال ترضاھا 

لكة تستدعي ردا من وزارة الخارجیة، الموقف السعودي واضح وجدد تأكیده بقمة المم
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سلمان بن عبد  السعودیة الدمام" في إشارة إلى القمة العربیة األخیرة التي أطلق علیھا ملك
 ".القدس "قمة العزیز

ولمح مسؤولون إسرائیلیون مرارا إلى وجود عالقات سریة بین تل أبیب والریاض التي 
 تلتزم الصمت إزاء تلك التلمیحات.

األمیركیة الشھر الماضي إن غیر أن بن سلمان قال في مقابلة مع مجلة "أتالنتیك" 
لإلسرائیلیین الحق في أن "تكون لھم أرضھم". وأضاف "إذا كان ھناك سالم، فستكون 

ودول أخرى مجلس التعاون الخلیجیھناك الكثیر من المصالح بین إسرائیل و
 ".األردنو مصر مثل

 المصدر : الجزیرة,مواقع إلكترونیة
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 وحوارات تقاریر األخبار

ا�ن سلامن ومشرت�ت أ�سل�ة أ�مري�یة.. الصورة بأٔلف 
 لكمة

21/3/2018 
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Video Play 

 الجزیرة نت-محمد العلي
وھو  دونالد ترمب األمیركيبعد أن نقلت محطات التلفزة إلى أرجاء العالم صور الرئیس 

الملصقات الدعائیة لألسلحة التي  محمد بن سلمان یرفع أمام ضیفھ ولي العھد السعودي
أو -ستبیعھا بالده للمملكة، أصبحت مھمة المدافعین عن إستراتیجیة ابن سلمان المرتقبة 

أمرا بالغ  -التي تستمر أسبوعین الوالیات المتحدة ما تبقى من برنامج زیارتھ إلى
 .الصعوبة

  

ستؤمنھا ورغم ربط ترمب حدیثھ عن األسلحة وأسعارھا بفرص العمل الكثیرة التي 
عرض  -الذي یشغل أیضا منصب وزیر الدفاع-مبیعاتھا لألمیركیین، فقد قابل ابن سلمان 

ترمب الترویجي الذي یقدم عادة لسماسرة األسلحة، بابتسامة مصطنعة نقلتھا الشاشات، ثم 
، والتي بدأت بمئتي االقتصاد األمیركي بتوضیحات لحجم األموال التي ستضخ في ألحقھا

 .ملیار دوالر وستصل إلى أربعمئة ملیار خالل السنین العشر المقبلة

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/357b1695-6fc6-40a3-9390-4a58a2e010b6
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/357b1695-6fc6-40a3-9390-4a58a2e010b6
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/357b1695-6fc6-40a3-9390-4a58a2e010b6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/2b1dc8e2-939b-4775-bf5a-83f20e614abb


 جائزة
العالقات بین رجال  واألرجح أن حدیث الملیارات واألسلحة والوظائف غیر المألوف في

الدول، كان الجائزة التي استحقھا ترمب الذي سبق أن اختار السعودیة كي تكون أول 
 .2017وجھة لھ خارج الوالیات المتحدة بعد تنصیبھ نھایة ینایر/كانون األول 

التي تضمنت صورا لسفن حربیة وصواریخ وطائرات -ولم تظھر ھذه اللقطة الشھیرة 
في اإلعالم السعودي، حیث تجاھلھا موقع قناة  -مقرونة بأسعارھاومركبات مدرعة 

العربیة السعودیة وعرض بدال منھا عشرات الصور عن حوار ترمب وابن سلمان خالل 
 .غداء العمل

وتوسعت في الحدیث  فتجاھلتھا بدورھا -كصحیفة "الحیاة"-أما وسائل اإلعالم المكتوبة 
ألمیركیة السعودیة" و"عدم التسامح مع اإلرھاب"، اتفاق الزعیمین على "العالقات ا عن

عن اإلعالم الدولي ومنصات التواصل التي شارك  لكن التعلیقات على الصورة لم تغب
 .فیھا محللون ومعلقون سعودیون وإماراتیون

 

 (مواقع التواصل) ولي العھد السعودي التقى مشرعین أمیركیین في مقر الكونغرس

في تعلیقھ لمحطة "دویتشھ - الصحفي السعودي المقیم في واشنطن جمال خاشقجيفقد رأى 
أن ترمب بدا خالل لقائھ ابن سلمان في المكتب البیضاوي "معنیا أكثر  -فیلھ" األلمانیة

 ."بذاتھ، وأشار بشكل استعراضي إلى المال الذي سیأتیھ من السعودیة لخلق وظائف

حقة من أن "أمیركا تعیش حالة تخندق واصطفاف لكن خاشقجي عاد وحذر في تغریدة ال
حزبي ومكایدات وتحقیقات، یجب علینا تلمس خطواتنا بحذر حتى ال نقع في شباك 
 ."خالفاتھم، فال شيء دائم ھنا غیر هللا والمؤسسة الحاكمة التي ھي أكبر من الرئیس

 غیر الئقة
، فالتقط أبو ظبي شار ولي عھدأما األكادیمي اإلماراتي الدكتور عبد الخالق عبد هللا مست

الرسائل الضمنیة الستعراض ترمب والصورة غیر الالئقة التي ظھر فیھا ولي العھد 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/16501192-9266-439a-9b1d-91ab9e66f4a1
http://www.aljazeera.net/file/get/75519d42-14e9-4104-a08f-226a2765c621


ربطھ عالقة وثیقة بحكام أبو ظبي الذین یشاطرونھ سیاساتھ في الیمن السعودي الذي ت
 .وعموم المنطقة

وقال عبد هللا في تغریدة على حسابھ تحمل نبرة مكابرة "إذا (كان) الرئیس ترمب یفضل 
التعامل معھ كرجل أعمال ولیس كرجل دولة وعلى أرضیة بیع وشراء، فدول الخلیج تتقن 

ع الثمن المناسب لشراء أفضل ما لدى أمیركا من سلع وخدمات فن البیع والشراء وستدف
 ."وأسلحة وتكنولوجیا وتعلیم. أمیركا معروضة للبیع ودول الخلیج لدیھا الثمن. ندا بند

وال یبدو أن ما ذھب إلیھ الدكتور عبد هللا من حیث الندیة ممكنا، رغم التحالف التاریخي 
منذ أول لقاء جمع الرئیس األمیركي الذي یجمع الوالیات المتحدة والسعودیة 

مع الملك عبد العزیز آل سعود على متن بارجة حربیة أمیركیة  فرانكلین روزفلت الراحل
% 90بنسبة  ما زالت صادرات المملكة مرتبطة بالنفط ، إذ1945ناة السویس عام في ق

وھو األمر الذي ال یقارن  بحسب إحصاءات غربیة مواكبة إلصالحات ابن سلمان،
 .اقتصاد الوالیات المتحدة بحال

 المصدر : وكاالت,الجزیرة
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/3/21/%D8%A7%D8%A8%D9%8
-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-6
-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
-D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%A7%
-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9

%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9 
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 أ�مري الولید طلیقا.. ماذا عن معتقيل الرٔأي؟
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 (السلطات السعودیة أفرجت عن الولید بن طالل بعد مقابلة نفى فیھا إساءة معاملتھ (رویترز

 نت الجزیرة-محمد النجار

 
 

بعد ساعات من مقابلة معھ، نفى فیھا تعرضھ إلساءة معاملتھ، أفرجت 
تساءل نشطاء عبر مواقع  ، في حینالولید بن طالل عن األمیر السعودیة السلطات

 .التواصل عن معتقلي الرأي المحتجزین منذ خمسة أشھر وسط ظروف مجھولة

والملفت أن قرار اإلفراج عن األمیر الملیاردیر جاء بعد ساعات من المقابلة، التي نفى 
سجن  إعالم غربیة عن تعرضھ إلساءة المعاملة، ونقلھ إلى فیھا ما نشرتھ صحف ووسائل

ر ضمن صفقة سیئ الصیت، وھو ما جعل مراقبین یتساءلون إن كان ظھور األمی الحائر
 .مع السلطات

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/68693f88-54f8-4454-a096-144ad58c913d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7fbd26a2-846b-48f0-9b98-eb403434f8d3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7fbd26a2-846b-48f0-9b98-eb403434f8d3


 
وفجر الیوم السبت، سمحت السلطات السعودیة لمراسلة لوكالة رویترز بمقابلة األمیر 

الجناح المحتجز فیھ بفندق الریتز كارلتون منذ اعتقالھ مطلع  الملیاردیر، والتجول في
نوفمبر/تشرین الثاني الماضي، ضمن حملة لمكافحة الفساد، اعتقلت خاللھا عشرات 

 .مراء والوزراء ورجال األعمالاأل



https://twitter.com/bin_kfit/status/957170389368569857/photo/1


 

 
 

 bin_kfit@بن قفیط
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https://twitter.com/bin_kfit/status/957170389368569857
https://twitter.com/bin_kfit/status/957170389368569857
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https://twitter.com/bin_kfit


 بن طالل تلتقي بھ وكالة عالمیة! سلمان العودة ال یُعرف عنھ شیئا و الولید
 العلماء في ظلمات السجون واألمراء تحت أنوار اإلعالم األجنبي وكالھم معتقل!

 وعند هللا تجتمع الخصوم.
 ۲۰۱۸ینایر  ۲۷ -ص  ۱:۳٦

•  

٦٥ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۹٤

ھیئة مكافحة الفساد، التي شكلھا  محمد بن سلمان ویترأس ولي العھد السعودي األمیر
 -بحسب مسؤولین سعودیین-، وتھدف سلمان بن عبد العزیز والده العاھل السعودي الملك

 .إلى جمع مئة ملیار دوالر
 

Video Play 

 أمراء ورجال أعمال 

اإلفراج عن أربعة من رجال األعمال وصباح الیوم أیضا، أعلنت السلطات السعودیة 
 .الریاض واألمراء المحتجزین في الفندق الفاخر بالعاصمة

 

 
 

 جمال خاشقجي

✔@JKhashoggi 

 

 

 

ونحن ال نزال معتقلین داخل مخاوفنا وتغییبنا، ال نعرف، ال نسأل ونتحدث  الریتز#كثیرون خرجوا الیوم من 
 ھمسا .
 ۲۰۱۸ینایر  ۲٦ -م  ۱:۲٥

•  

۱٬۳۷۱ 

•  
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 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ٦٤٤

 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
 

حیث أفرجت عن كل من ولید آل إبراھیم، مالك شبكة (إم بي سي) التلفزیونیة، وفواز 
 الحكیر، أحد

، الرئیس السابق خالد التویجريعبد العزیز الحكیر، وكبار المساھمین في شركة فواز 
وحمایة  الجویةللدیوان الملكي، وتركي بن ناصر، الرئیس السابق للھیئة العامة لألرصاد 

 .البیئة
 عرض الصورة على تویتر

 

 

 

 صحیفة عاجل

✔@ajlnews 
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 یرد على شائعات إساءة معاملتھ الولید_بن_طالل#من "ریتز كارلتون".. 
: 

  http//:ajel.co/ll2050066: التفاصیل 
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 ۲۰۱۸ینایر  ۲٦ -م  ۱۱:۲۳
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۸۸ 
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 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۱۱۱

وبتغطیة بدت أقرب لالحتفاء، ركزت وسائل اإلعالم السعودیة على تأكید الولید بن طالل 
ا األخبار عن إساءة معاملتھ ونقلھ من الفندق إنھ یلقى معاملة طیبة أثناء احتجازه، معتبر

 .إلى السجن محض كذب
 

 

 

 

 عبدالرحمن العصیمي
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✔@AHAlosaimi 

 

 

 

حیاتي بشكل طبیعي. ال یزال النقاش  من مقر احتجازه في الریتزكارلتون: أنا بخیر وأمارس الولید_بن_طالل#
 السعودیة# الملك_یحارب_الفساد#مستمراً مع الحكومة السعودیة حول التسویة المالیة. أنا في وطني وبین أھلي.
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 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۸۹۸

الذي تقدر مجلة -ولم تتعرض وسائل اإلعالم السعودیة لوصف رویترز لحالة األمیر 
الشیب أكثر على األمیر الولید، حیث قالت "بدا  -ملیار دوالر 17فوربس ثروتھ بنحو 

وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظھور علني لھ خالل مقابلة تلفزیونیة في أكتوبر/تشرین 
 ."األول، وقد نمت لحیتھ أثناء احتجازه

 

Video Play 

 أین معتقلو الرأي؟ 
تصریحات لكن المفارقة التي تكشف عنھا مقابلة األمیر الولید بن طالل، ومن قبلھا 

المسؤولین السعودیین المتتالیة عن معتقلي فندق الریتز كارلتون، ھو حرصھا على نفي 
 .أوضاعھم ومعاملتھم كل التقاریر واألخبار التي تحدثت عن سوء

 
األمیر  بل إن اإلعالم السعودي ركز على تفاصیل استقبال وزیر الحرس الوطني السابق

لولي العھد محمد بن سلمان نھایة الشھر الماضي، وذلك بعد إفراج  متعب بن عبد هللا
 .السلطات السعودیة عن األمیر متعب الذي اعتقل ضمن حملة مكافحة الفساد

 

 
 

 m3takl@معتقلي الرأي
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یخرجون الواحد تلو اآلخر .. أما المفكرون والدعاة وأساتذة الجامعات » محتجزو الریتز«ھا ھم 
ون المعتقلون تعسفیاً ال یزالون رھن االعتقال .. واألدھى أن السلطات ال وخبراء االقتصاد والمغردون والناشط

 تزال تتكتم عن أخبارھم وال تعلن أي شيء عن ظروف احتجازھم .. وتمنعھم من االتصال بذویھم !!!
 

 saudistuf@ الموجز السعودي

 الموجز_السعودي#منھم أمراء ورجال أعمال ومسؤولین سابقین ».. محتجزي الریتز«إطالق سراح عدد من 
 

 ۲۰۱۸ینایر  ۲٦ -م  ۲:۳٤
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۷٤ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۸٥

 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
 

ومطلع الشھر الجاري ظھر وزیر المالیة إبراھیم العساف في جلسة لمجلس الوزراء، بعد 
اد مفارقة بنقل متھم بالفساد من السجن احتجازه لنحو شھرین، لتشكل حملة مكافحة الفس

 .للوزارة، دون أي توضیح لما جرى معھ
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https://twitter.com/m3takl/status/957165444321959936/photo/1


 

https://twitter.com/m3takl/status/957165444321959936/photo/1


 
 

 m3takl@معتقلي الرأي

 

 

 

 .. السعودیة#من قمة التناقضات في 
فإنھ یحتجز في فندق فخم، ثم تتم "التسویة" معھ .. ثم یخرج  الفساد#أن صاحب المال والجاه حتى لو اتھم بـ 

 معززاً مكرماً .. 
أما من یطالب بحقوق أبناء مجتمعھ .. فیعتقل سنوات بال تھمة في زنازین ضیقة قذرة، ثم إن خرج یبقى ممنوعاً 

 م والسفر.من الكال
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 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ٤٦

 
كما أن عددا من أبناء األمراء والمسؤولین الذین كانوا یحتجزون في الریتز كارلتون 

 .نفوا األخبار عن تعرضھم لإلساءةصرحوا مرات عدة بأن ظروف االحتجاز "جیدة"، و
 

Video Play 

 سجن الحائر 

ومقابل ھذا السیل من األخبار عن معتقلي الریتز كارلتون، فإن السلطات السعودیة تتكتم 
على أخبار احتجاز أكثر من ثمانین من الدعاة والعلماء والصحفیین والخبراء وأساتذة 

حملة واسعة بدأت في سبتمبر/أیلول الماضي، الجامعات، الذین جرى اعتقالھم ضمن 
 .وأودعت معظمھم سجن الحائر

 
View image on Twitter 
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 m3takl@معتقلي الرأي

 

 

 

وحتى اللحظة، تم اعتقال عدد كبیر من الرموز والعلماء والمفكرین واألكادیمیین والقضاة  2017سبتمبر  9منذ 

 منھم  76. وصلنا حتى اآلن اسماء .
Oct 31, 2017 -1:58 PM  

•  
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•  

716 people are talking about this 

 
، وعوض القرني، وعلي العمري، والخبیر االقتصادي سلمان العودة ومن أبرز المعتقلین

من أساتذة الجامعات، ویحمل أربعون منھم شھادة  45عصام الزامل، إضافة إلى 
 .الدكتوراه، كما أن عشرة منھم ھم قضاة ومحامون

 
ن األمراء ورجال األعمال، وال یقتصر الفرق في المعاملة بین معتقلي الریتز كارلتون م

ومعتقلي الرأي في الحائر، على اھتمام السلطات السعودیة بما ینشره اإلعالم األجنبي من 
قصص عنھم، بل في قدرة عائالت األمراء على معرفة أخبارھم، مقابل غیابھا تماما عن 

 .عائالت الحائر

 

Video Play 

 األمیر والعودة 

 
 

 
 

 عبدالعزیز بن طالل

@AAzizTalal✔ 

 

 

 

سیدي الوالد بصحة طیبة، وكل ما أثیر حول صحتھ عاٍر عن الحقیقة، وقد دخل المستشفى إلجراء فحوصات 
 طبیعیھ وخرَج و� الحمد وھو ینعم بالصحِة الوافرةِ، وُكل ما عدا ھذا عْن صحتھ ُملفٌق.

Jan 1, 2018 -12:46 PM  
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1,328 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

فبعد أن نشرت وسائل إعالم غربیة أخبارا عن نقل األمیر الولید بن طالل للمستشفى 
ر عبد العزیز بن الولید نش -كما قالت-مطلع الشھر الجاري بسبب تعرضھ لسوء المعاملة 

تغریدة ینفي فیھا ما ورد في ھذه التقاریر، وتحدث عن تمتع والده بصحة جیدة، وأن 
 .زیارتھ للمستشفى كانت إلجراء فحوص طبیعیة

 
 

 د. عبدهللا العودة

@aalodah✔ 

 

 

 

 مضت أیام على خبر رؤیتھ في المستشفى ، وحتى اآلن.. لم یسمح لھ بالتواصل ولم یتم اإلفراج عنھ.
  الشیخ_سلمان_العودة#الحكومة السعودیة لم تبلغنا لحد اآلن أي شيء یتعلق بصحة الوالد 

 
 اللھم في ھذا الیوم العظیم فّرج عنھ واشفھ، وتولّھ بحفظك، واجعل كید الظالمین في نحورھم.

Jan 19, 2018 -8:14 AM  
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4,223 
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2,495 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

في المقابل، فإن عبد هللا نجل الداعیة سلمان العودة غرد مرات عدة عن نقل والده 
 .لومات عنھللمستشفى، دون أن تتمكن العائلة من الوصول ألي أخبار أو مع

 
األمر ذاتھ ینطبق على بقیة المعتقلین، ومنھم مصطفى الحسن المصاب بالسرطان في 

 ."تویتر مراحل متقدمة، دون أي معلومات عنھ، بحسب حساب "معتقلي الرأي على

 
ویرجح مراقبون وجود رغبة لدى السلطات السعودیة في إغالق ملف الریتز كارلتون بعد 
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أن أعلن الفندق أنھ سیعود الستقبال زبائنھ اعتبارا من مطلع الشھر القادم، لكن التساؤالت 
ق سجن الحائر، وإنما عن تبقى حائرة لدى عائالت "معتقلي الرأي"، لیس عن موعد إغال

 .الوقت الذي سیسمح فیھ لھم بزیارة ذویھم أو معرفة أخبارھم

 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الجزیرة + رویترز
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جنود سوریون یرفعون أعالم روسیا وإیران في غمرة احتفاالتھم بما اعتبروه "فشل العدوان الثالثي" على وطنھم 
 (ویترز(ر

 الجزیرة نت-محمد النجار

 
 

، اختار جنود في جیش النظام "سوریا في أوج احتفاالتھم بـ"فشل العدوان الثالثي على
، وإلى جانبھا إیرانالسوري والملیشیات المحسوبة علیھ أن یرفعوا أعالما كبرى لروسیا و

أعالم أصغر حجما لسوریا، وذلك أثناء طوافھم على سیارات أمنیة وعسكریة في شوارع 
 .دمشق العاصمة السوریة

 
الصورة مرت بشكل اعتیادي دون أي اعتراض من مؤیدي النظام الذین تداولوھا مع 

اللبناني، بینما رآھا معارضون للنظام "مھینة"  حزب هللا صور رفع أعالم أخرى كعلم
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أعالم  -من وجھة نظر ھؤالء-ومعبرة "عن حقیقة النظام وجنوده" كون الجنود یرفعون 
 ." لوطنھم"االحتاللین الروسي واإلیراني

 
View image on Twitter 

 

 

 

@Ritayamahdiadrk Rita 

 

 

 

مسیرات سیارة تجوب شوارع العاصمة السوریة دمشق ترفع االعالم السوریة واإلیرانیة والروسیة في تحٍد 
 العدوان_الثالثي_على_سوریا#واضح "لعملیة المھابیل الثالثة "

Apr 14, 2018 -1:41 AM  
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32 people are talking about this 

 
العدید من المؤیدین لنظام األسد اختاروا صور العلم اإلیراني لنشره على حساباتھم في 

یتر، كما اختار آخرون توجیھ الشكر لجبھة "المقاومة والممانعة" وتو فیسبوك منصتي
 ."یسّمونھ "أبو علي بوتین الذي بات العدید منھم فالدیمیر بوتین برئاسة الرئیس الروسي

 
لعدد من المواقع  فرنساو بریطانیاو الوالیات المتحدة وعلى وقع الھجمات التي وجھتھا

العسكریة في سوریا، انقسم المغردون والنشطاء العرب على منصات التواصل: بین من 
 .سوریا، وبین من وصفھا بأنھا "ضربات" موجھة للنظاماعتبرھا "عدوانا" على 

Video Play 

 ملیون تغریدة 
تفاعال كبیرا على مستوى العالم، حیث  "تویتر "ومنذ فجر الیوم السبت، شھدت منصة

قائمة - أبرزھا اإلنجلیزیة والفرنسیة والروسیة-بعدة لغات   syria#وسم تصدر
 .العالمي بأكثر من ملیون تغریدة التداول

 

 
 

 جمال خاشقجي

@JKhashoggi✔ 

 

 

 

التركیز علي … نصف ملیون سوري قتلھم بشار واالیرانیین والروس معظمھم قضوا بدون أسلحة كیماویة 
 السالح الكیماوي فقط خیانة لحق الشعب السوري في الحیاة والسالم .

Apr 13, 2018 -7:18 PM  
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1,251 people are talking about this 
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معارضو  كما شارك سوریون وعرب بقوة بوسمین كان االنقسام بادیا فیھما، إذ استخدم
ى قمة قائمة التداول النظام السوري وسم #أمریكا_تضرب_األسد الذي نافس لساعات عل

 .العالمي بنحو مئتي ألف تغریدة

 

 
 

 officialamro1@مصــــــــــــــــرى

 

 

 

 الطغاة ھم من یأتون باالحتالل
 بتمسكھم بالكرسى

 العدوان_الثالثي_علي_سوریا#ولیس الثورات
Apr 14, 2018 -12:18 AM  

•  
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238 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

والتي وصفت -فیما استحضر مؤیدو النظام السوري عبارة "العدوان الثالثي" من التاریخ 
مغردین بوسم  -1956العدوان اإلسرائیلي الفرنسي البریطاني على مصر عام 

 .#العدوان_الثالثي_على_سوریا، الذي لم یتمكن من المنافسة على سلم التداول العالمي

 

 
 

 محمد الدویش
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@mdweesh✔ 

 

 

 

من شئت، متى شئت، أین شئت، كیف شئت، دون سالح كیماوي.  رسالة الغرب لألسد:اقتل
 امریكا_تضرب_االسد#

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia · Apr 13, 2018 -7:54 PM  

•  
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•  

2,227 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

وكان الفتا أن غالبیة من المعارضین اعتبروا أن الضربة التي وجھھا التحالف الثالثي إلى 
سوریا لم تكن تھدف لحمایة الشعب السوري أو وقف المجازر بحقھ، بعد مقتل ما یزید 

 .2011أكثر من عشرة مالیین منذ عام  تھجیرعلى نصف ملیون منھ و

 

Video Play 

 الموت بالكیمیائي ممنوع 
دول التحالف الغربي لم توجھ ضرباتھا لنظام حیث اعتبرت شریحة كبیرة من ھؤالء أن 

األسد ألنھ یقتل شعبھ منذ سبعة أعوام، بل ألنھ استخدم السالح الكیمیائي في ھذا القتل. 
بالبرامیل  وذھب العدید منھم العتبار أن الضربات تشّرع للنظام قتل شعبھ

 !القتل، لكنھا ترفض أن یكون بالغازات السامة وغیرھا وسائل القنابل العنقودیةو المتفجرة
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See Mulhak's other Tweets 

 
وكتب أحد المغردین "رسالة الغرب لألسد: اقتل من شئت، متى شئت، أین شئت، كیف 

 ."شئت، دون سالح كیمیاوي

 
النظر ھذه، واعتبر أنھ تم االتفاق على الضربة طرف آخر من المغردین أید وجھة 

، وذھب أحد المغردین للقول إن أمیركا ال تضرب األسد بل أھدافا واشنطنو موسكو بین
، و"األسد یسلم علیكم ویقولكم أسلحتھ الكیمیاویة روسیا محددة تم االتفاق علیھا مع

 ."محفوظة في نفس المخازن، وكان هللا في عون الشعب السوري
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@Ahmad_Alyehri Ahmad_Alyehri 

 

 

 

 امریكا_تضرب_االسد#
 تصحیح ..

كا ال تضرب األسد وإنما أھداف محددة تم اإلتفاق علیھا مع روسیا ، واألسد یسلم علیكم ویقولكم أسلحتھ أمری
 الكیماویة محفوظة في نفس المخازن ، وكان هللا في عون الشعب السوري .. 

 صح نسیت:
 ترى إنتھت الضربة ..

Apr 13, 2018 -7:22 PM  
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634 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

ورفض مغردون وصف الضربات األمیركیة للنظام السوري بـ"العدوان"، فكتب المحلل 
% من سیادة #سوریا لكنت 01السیاسي أنور مالك "لو حافظ النظام السوري على نسبة 

أول من یصف الضربات الصاروخیة بالعدوان على سیادتھا، لكنھ جعل الدولة مستباحة 
ا وفتحھا لكل مرتزقة العالم، وھذا من أجل أن یظل في منصب في عرضھا وأرضھ

 ."!رئیس، لم یعد لھ أدنى وجود حتى في مخیّلة #بشار_األسد نفسھ

 

Video Play 

 العدوان على سوریا 
على الجھة المقابلة، تفاعل مؤیدو النظام السوري على الوسم الذي وصف الضربات 
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الغربیة بـ"العدوان"، ونشط العدید منھم في نشر فیدیوات وصور قالوا إنھا لتصدي 
 .األرضیة للصواریخ الجیش السوري مضادات

 
 د�كة يف شوارع دمشق حتدي للعدوان الثاليث �ىل سور�

 
 pic.twitter.com/uS0z3pO89j #العدوان_الثاليث_�ىل_سور�

  April 14, 2018 (@fadak_272)مـریـم— 

 
كما انتشرت على ھذا الوسم بشكل كبیر صور مؤیدین للنظام یحتفلون في ساحة األمویین 

یرتدون وسط العاصمة بما اعتبروه "فشل العدوان"، وظھر في بعضھا جنود وأشخاص 
 .مالبس مدنیة وھم ینتظمون في حلقات الدبكة فرحا بما رأوه انتصارا لوطنھم

 
View image on Twitter 
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 ADIB9_9@أدیب

 

 

 

 العدوان_الثالثي_علي_سوریا#
 الغرب ال یرى السعودیة سوى بقرة حلوب وسیأتي الیوم الذي ستذبح فیھ البقرة...
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See أدیب's other Tweets 

 
واختار طرف ثالث من المؤیدین للنظام السخریة من الضربة والوقت الذي استغرقتھ، 

 .فكتب البعض متسائال باستھزاء عن مكان سقوط الصواریخ

 
 

 
وتداول مؤیدون للنظام فیدیو بثتھ صفحة الرئاسة السوریة على فیسبوك یظھر فیھ 

بھ، واعتبروا أن الفیدیو یمثل رسالة تحد وھو یدخل ما قالوا إنھ مكت بشار األسد الرئیس
 ."واضحة لدول "العدوان

 

Video Play 

 باب الحارة السوریة 
الذي مثل شخصیة "أبو جودت" في -وفي فیدیو ثان ظھر الفنان السوري زھیر رمضان 

وھو یتحدث عن تحدي الشعب السوري "للعدوان"، وتساءل  -المسلسل الشھیر باب الحارة
كان  -كما قال-قال إنھا فشلت قبل أن تصل الصواریخ لدمشق، ألن الشعب عن ضربة 

 .یستعد لھا وھو یدخن األرجیلة في المقاھي

 

 pic.twitter.com/zvkw2oLx6c#العدوان_الثاليث_�يل_سور��😍�ٔأبو جودت خبري یعين �ب احلارة لسة خبري 

April 14, 2018 (@JihadHamziLb) ☫ 🇧🇧🇱🇱J i h a d  — 
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ووسط مشاھد أفراح المؤیدین للنظام الذین رقصوا بسبب محدودیة عدد الصواریخ التي 

، بدت غالبیة السوریین غیر مكترثة للمشھد الذي تحول حمصقصفت مواقع في دمشق و
فیھ وطنھم لساحة نزاع دولیة وإقلیمیة، فیما تحول نظامھم لممارسة االحتفال تارة 

 .لیفة والعدوة بھم وبوطنھمواالحتجاج أخرى على ما تفعلھ الجیوش الح

 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/4/14/%D8%B9%D9%86%D8%A
-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-F%D9%85%D8%A7
-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
-8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%

%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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 وحوارات تقاریر األخبار

 �راتیل ؤأنغام.. سي� يف بالد احلرمني
19/4/2018 
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ل حظرت المملكة دور السینما في أوائل ثمانینیات القرن الماضي تحت ضغط من التیار الدیني المحافظ (مواقع التواص
 (االجتماعي

  

 نت الجزیرة-أمین محمد حبال

  

على وقع الموسیقى الصاخبة، وفي أجواء من البھجة واالندماج والتحفز، 
بعد حظر دام أكثر من ثالثة عقود، وسط أجواء "غیر  أول دار للسینما السعودیة افتتحت

 .تقلیدیة" تعكس جزءا من مظاھر التحوالت الجاریة في السعودیة
 
تسابقت وسائل اإلعالم وكامیرات التصویر اللتقاط مشاھد دالة من حفل افتتاح أول دور 

ھا إنھا "مشاھد غیر تقلیدیة السینما السعودیة، ووصفت إحدى وكاالت األنباء الصورة بقول
وغیر مألوفة في السعودیة" بعد أن استعرضت جزءا من التفاصیل: "امرأة حاسرة الشعر 
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في كامل زینتھا ترتدي زیا أحمر یمتد لمسافة طویلة على األرض مشكال سجادة السینما 
 ."ضالحمراء، وزیر الثقافة یأكل الفشار.. حضور مختلط بین رجال ونساء في قاعة العر

 
الدول  طبیعیا ومعتادا في الغالبیة الساحقة من بلدان العالم بما فیھا یبدو مثل ھذا المشھد

بالمملكة العربیة السعودیة، لكنھ یبدو غریبا وغیر مألوف، خصوصا المحیطة  الخلیجیة
 .وأنھ یأتي مسبوقا بتاریخ طویل من تحریم السینما أو منعھا بشكل كامل على أقل تقدیر

 
 حضور متنوع

وتم افتتاح أولى دور العرض السینمائي بالسعودیة من قبل وزیر الثقافة واإلعالم 
اإلعالم المرئي والمسموع عواد بن صالح العواد،  السعودي رئیس مجلس إدارة ھیئة

وبحضور عدد من المسؤولین والدبلوماسیین والمختصین وخبراء عالمیین وعرب في 
 .مجال صناعة السینما، بینھم الرئیس التنفیذي لشركة "أي أم سي" األمیركیة آدم آرون

 
ؤتمرات بمركز شخصا في مركز الم 620وأقیم ھذا العرض السینمائي بصالة تتسع لـ

 .سبع صاالت عرض سینمائیة الملك عبد هللا المالي الذي یحتوي على

وتخطط السلطات السعودیة لتدشین ثالثمئة دار سینما، مزودة بألفي شاشة عرض بحلول 
ملیار دوالر)، مما سیوفر  24، وبعوائد متوقعة تتجاوز تسعین ملیار لایر (نحو 2030عام 

 .إضافیةثالثین ألف فرصة عمل 

  

 
 

  

 

 

 

 

 وال عزاء للغالة. لسینما_في_السعودیة   
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ص یتحدثون عن ذلك    
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یة إلعالنات تویتر   
  

ملیار دوالر) في قطاع الترفیھ خالل  64ملیار لایر (نحو   240الریاض كما ستستثمر
 .لحكومة والقطاع الخاصالسنوات العشر المقبلة، على أن یتم جمع ھذه األموال من ا

وحظرت المملكة دور السینما في أوائل ثمانینیات القرن الماضي تحت ضغط من التیار 
 .الدیني المحافظ الذي نادى بتقیید وسائل الترفیھ العام واالختالط بین الجنسین

 ترحیب وتنكیت وتخویف
ئل التواصل الذت غالبیة العلماء والمشایخ في المملكة بالصمت، في حین ضجت وسا

 .ترحیبا وتنكیتا وتحذیرا االجتماعي بالنقاش حول السینما
ومن ضمن الذین احتفوا بھا عبد العزیز الموسى عضو اإلدارة العامة للتوجیھ واإلرشاد 

الذي غرد قائال  تویتر سابقا، حسب حسابھ الموثق علىمكة المكرمة بالمسجد الحرام في
الذي بلغنا #السینما_في_السعودیة وال عزاء للغالة"، قبل أن یضیف "من  "الحمد �

السخریة أن یحرك المجتمع فتوى تحرم في بالدھم ما یمارسونھ خارجھا، فأغلب من 
یستنكر #السینما_في_السعودیة ھم من یرتادونھا في خارج السعودیة، ولكن غلبتھم التبعیة 

 ."واالستشراف
Video Play 

واختار آخرون طریقة أخرى في الترحیب بالتطور الجدید تتماھى مع الخطاب الرسمي في  
نقد ظاھرة الصحوة اإلسالمیة وتحمیلھا مسؤولیة كل الشرور واألخطاء التي حدثت في 

 .البالد خالل العقود الماضیة

 على تویتر "السینما تعود للسعودیة بعد كتبت ومن ھؤالء مغردة تسمى ھیلة المشوح
سنوات الصحوة العجاف التي جثمت على صدورنا وأوقفت كل مظاھر الحیاة.. ال بارك 

هللا فیھا من غفوة بائسة"، ثم رأت في تغریدة أخرى أن یوم انطالق السینما "سیكون یوماً 
حاسماً في تاریخ الصحوة وكل مؤدلج طامر على ھاشتاغات رفض المجتمع للترفیھ.. 

ویا أعداء الحیاة فالسینما قادمة رغم حربكم المستمیتة لمنعھا  عودوا إلى جحوركم یا أوغاد
 ."!وقذف كل من نادى بھا

وحذر آخرون من ھذه الخطوة، فكتب مغرد یسمى الثوري "أول الغیث قطرة ستنھمر 
بعدھا المنكرات والموبقات والمحرمات والفساد واإلفساد وتدمیر الدین والقیم واألخالق، 

_أبریل! 18#الدب_الداشر". وتساءلت أخرى "افتتاح #السینما_في_ھیئة الترفیھ بقیادة 
 "!!ھ على أیش مستعجلینالكریم! ماني عارف رمضان قبل االختبارات النھائیة! وقبل دخول
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ودیة بعد سنوات الصحوة العجاف التي جثمت على   صدورنا وأوقفت كل مظاھر الحیاة ..  
 السینما_في_السعودیة#    غفوة بائسة !

     ۲۰۱۸ 

  

 

  

حدثون عن ذلك     

یة إلعالنات   تویتر 
  

واختار آخرون أسلوب التنكیت لنقد الخطوة ومالبساتھا، حیث تساءل أحدھم متى افتتحت 
والبالوت"، وغرد آخر "أھم شيء مجلسین  الجرب أول سینما في السعودیة؟ وأجاب "سنة

الوزیر والكباریھ بأول صف یحسبونھ اكشخ (أفضل) مكان بالسینما"، وأضاف آخر "یوم 
كان فیھ فلوس كنّا محرومین من أي نوع من أنواع الترفیھ، یوم جلدونا ضرائب وطفرنا 

 ."جابوا كل أنواع الترفیھ!! تستھبلون أنتم!؟

 النمر األسود.. أم طموح ابن سلمان؟
لیكون  (Black Panther) "اختار المسؤولون السعودیون المعنیون فیلم "النمر األسود

المعروضة في دور السینما السعودیة، دون الكشف عن أسباب اختیار ھذا أول األفالم 
 .الفیلم بالذات

وھو من بطولة تشادویك بوسمان ومایكل بكاري جونسون  2018وقد أنتج ھذا الفیلم عام 
ولوبیتا نیونغو، ومن توزیع شركة دیزني وإخراج راین كوغلر، وحقق سابقا أكثر من 

كر. ویتحدث الفیلم عن "تي تشاال" ملك "واكاندا" األفریقیة ملیار دوالر في شباك التذا
والمعروف باسم "النمر األسود" الذي یتولى الحكم بعد موت أبیھ ویتعین علیھ الدفاع عن 

 .أرضھ من التمزق. ویتمتع ھذا الملك بقوة ھائلة بفضل جرعة من دواء سحري
على السیاسة المحلیة في وفیما یبدو مساھمة في إسقاطات دالالت ومضامین الفیلم 

جمال خاشقجي مقاال  أمیركا السعودیة، كتب الصحفي والكاتب السعودي المقیم في
قال فیھ إنھ في فیلم "بالك بانثر" نجد ملك واكاندا الشاب توشالھ  واشنطن بوست في

لعالم الخارجي أم (شادوك بوسمن) محتارا بین أن یخفي مملكتھ وثراءھا ورخاءھا عن ا
"سؤال یشغل السعودیین ھذه األیام، خاصة مع  -حسب خاشقجي-یتفاعل معھ"، وھو 

 ."الفوضى والحروب األھلیة من حولھم بالشرق األوسط
ویخلص خاشقجي إلى أن "ملك واكاندا الشاب یختار في نھایة الفیلم أن یستخدم قوة بالده 

الذي سیصبح قریبا ملكا على بالده  محمد بن سلمان لجلب السالم للعالم، فھل سیفعل األمیر
 ."األمر نفسھ ویجلب السالم للعالم المحیط بھ؟
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 على حطام اإلفتاء
ة الفعلیة للسینما في السعودیة تتحطم أسوار الفتاوى التي وقفت سدا منیعا ضد وباالنطالق

الفن السابع، خصوصا أن صوت ھیئة الترفیھ في المدة الحالیة أعلى وأكثر جاذبیة للسلطة 
 .ھیئة كبار العلماء السعودیة من صوت

، وھو رئیس ھیئة زیز بن عبد هللا آل الشیخعبد الع یذكر أن المفتي العام للسعودیة الشیخ
 2017كبار العلماء ورئیس اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة، قد حذر في 

من أن الحفالت الغنائیة والسینما "ال خیر فیھا وضرر وفساد، كلھ مفسد لألخالق ومدمر 
 ."للقیم ومدعاة الختالط الجنسین

 
 

 

 

 

 

زیر والكباریھ باول صف یحسبونھ اكشخ مكان بالسینما   السینما_في_السعودیة#   
 ۲۰۱۸ل     

  

 

  

تحدثون عن ذلك     

یة إلعالنات تویتر   
وفي حین قامت معادلة السلطة والحكم في السعودیة من أول یوم على المزاوجة بین 

المدرسة الدینیة السعودیة منھجا لھا وخطت ضمن اجتھادات اختارتھا -السیاسي والدیني 
، یسعى الحكام الجدد إلى التخفف من ذلك اإلرث عبر "التطبیع" مع -بھا طریقا خاصا بھا

 .متنوعة ریاضاتأنماط ووسائل الثقافة والتسلیة المعاصرة من مسرح وغناء ورقص و

بین انغالق سیاسي وتكمیم للحریات  -وفق مراقبین-تزاوج السعودیة في ظل العھد الجدید 
انفتاح اجتماعي آخذ في التصاعد والتوسع، فیما  ین"، وبینوسجن للمعارضین و"الموال

 .یبدو مقایضة للحریات السیاسیة بالحریات االجتماعیة

ویزید غالء األسعار وفرض الضرائب وتراجع المداخیل من وتیرة نقد النظام في 
السعودیة، ومن الضغط على السلطة الحاكمة التي تحاول التعویض عن ذلك بفتح مسارب 

 .لتنفیس غضب الناس وشغل أوقاتھمأخرى 

إلى تقدیم أوراق اعتماده من خالل ھذه  -وفقا لمراقبین-وفي ظل ذلك یسعى ابن سلمان 
التغییرات الجذریة في بلد عرف بالمحافظة المتشددة إلى دوائر غربیة عدیدة باعتباره 
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الكارھون  األقدر على تحدیث السعودیة وجرھا إلى فضاءات التجدد واالنفتاح مھما كره
 ."ورفض "المتنطعون

وعلى إیقاع عھد سینمائي جدید، یطوي عھد الفتاوى سجادتھ، وعلى حطام الفتاوى 
ومشارف الحرمین الشریفین سیبدأ عھد جدید ومشاھد متعددة، یتحدث كثیرون عن أنھا 
لھم مشاھد ممثلة، وأن الالعبین األساسیین فیھا لیسوا أكثر من مؤدي أدوار، وقد یتم استبدا

 .في أي وقت
 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الجزیرة
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 وحوارات تقاریر األخبار

 د�اة و�شطون سعودیون.. نصف س�نة �لف القضبان
10/3/2018 
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 (أكثر من ثمانین داعیة وأستاذ جامعة وناشط اعتقلتھم السلطات السعودیة منذ سبتمبر/أیلول الماضي (ناشطون

بھذه الكلمات رد ولي  "الوالیات المتحدة تختلف عنھا في السعودیة معاییر االعتقال في"
واشنطن بوست نھایة الشھر  على سؤال لصحیفة نمحمد بن سلما العھد السعودي األمیر

الماضي، في سیاق مقابلة تحدث فیھا عن أسلوبھ بـ "العالج بالصدمة" لتغییر واقع الحیاة 
 .في المملكة

  

وعلى وقع موجة متسارعة وغیر مسبوقة من التغیرات االجتماعیة والقرارات 
تجاه المعاكس، بحسب تقاریر االقتصادیة، یبدو مناخ الحریات في السعودیة یسیر باال

 .األمیركیة ھیومن رایتس ووتشو العفو الدولیة دولیة أبرزھا ما صدر عن منظمتيْ 

 
تغریدة تقول "في  تویتر ففي الثامن من الشھر الجاري، نشر حساب معتقلي الرأي على

الیوم العالمي للمرأة نطالب السلطات السعودیة باإلفراج الفوري عن الدكتورة رقیة 
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یث وعلومھ في جامعة األمیرة نورة، المعتقلة منذ نحو ستة أشھر من المحارب أستاذة الحد
 ."دون تھمة

 
ود. المحارب واحدة من أشھر الدعاة من النساء في السعودیة، لكن السلطات ھناك 

 9، ضمن موجة اعتقاالت بدأت في 24/9/2017اعتقلتھا دون أن توجھ لھا أي تھمة في 
ثمانین من مشاھیر الدعاة والخبراء وأساتذة  سبتمبر/أیلول الماضي، وطالت أكثر من

 .الجامعات والصحفیین

 

Video Play 

 أبرز المعتقلین 
الذي یحظى بمتابعة المالیین عبر منصات التواصل،  سلمان العودة. وأبرز المعتقلین ھو د

صالح الشیحي  والداعیة عوض القرني، والخبیر االقتصادي عصام الزامل، والصحفي
الذي حكمت علیھ محكمة أمن الدولة بالسجن بعد أن تحدث عن الفساد في الدیوان الملكي 

 .في لقاء على قناة تلفزیونیة سعودیة

 
View image on Twitter 
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 د. عبدهللا العودة

@aalodah✔ 
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 اللھم في ھذا الیوم الكریم أعده إلینا وإلى كتبھ ومحبیھ،
 وفّرج عنھ وعن إخوانھ

 وأتم علیھ العافیة
 أعیننا جمیعاً بھ یارب العالمینوأقر 

 
 نصف_سنة_خلف_القضبان#

Mar 9, 2018 -8:23 AM  

•  

3,598 

•  

1,885 people are talking about this 

 
وبحسب متابعین لمف المعتقلین السیاسیین في السعودیة، فإن غالبیتھم جرى إیداعھم 

 .والحائرسجنْي ذھبان 

 
ویربط نشطاء بین حملة االعتقاالت وموجة التغییرات المتسارعة التي تشھدھا السعودیة 

من جھة، واألزمة الخلیجیة من جھة أخرى، حیث إن ما یربط بین معظم المعتقلین أنھم لم 
یكونوا ضمن موجة المشاھیر الذین أعلنوا تأییدھم للحصار الذي فرضتھ السعودیة 

 .یوم الخامس من یونیو/حزیران الماضي قطر على مصرو البحرینو اإلماراتو
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 m3takl@معتقلي الرأي
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ندعو أھالي المعتقلین والجمیع للمشاركة في حملة التغرید على امتداد ھذا الیوم الجمعة 
.. للمطالبة باإلفراج عن جمیع من اعتقلوا خالل حملة  نصف_سنة_خلف_القضبان#بوسم  09/03/2018

 االعتقاالت التعسفیة األخیرة التي انطلقت في مثل ھذا الیوم تماماً قبل نصف سنة !!
Mar 9, 2018 -1:29 AM  

•  
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40 people are talking about this 

 
وبالرغم من الصمت الذي مارستھ السلطات السعودیة حیال التقاریر الدولیة وتقاریر 

وسائل اإلعالم المتتالیة عن حملة االعتقاالت وأوضاع المعتقلین واالتھامات للسلطات 
بممارسة التعذیب ضدھم، فإنھا ردت على األخبار عن تعرض المعتقلین للتعذیب وسوء 

 .المعاملة ونقل بعضھم للمستشفیات بمقابالت صحفیة مثیرة للجدل

 

Video Play 

 تلمیع للسجن 
حیث أجرى الصحفي عبد العزیز قاسم مقابالت مع الشیخین العودة والقرني وشخصیات 

 .أخرى، نقل عنھا امتداحھا للسجن والسجان

 

 
 

 عبدالعزیز قاسم

@azizkasem✔ 

 

 

 

بشرنا االبن معاذ بن سلمان العودة  مقالتي الثالثة من وحي زیارتنا لسجن ذھبان، وااللتقاء ببعض الموقوفین..وقد
 بأن والدھم بخیر وھاتفھم، وسیزورونھ األسبوع المقبل

 
 مقالتي بعنوان:
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-جمیل /http://www.an7a.com/2018/02/08جمیل فارسي وعادل باناعمة..المروءات ال تضیع

 ت/-ال-المروءات-باناعمة-وعادل-فارسي
Feb 8, 2018 -12:02 AM  

 

 اإللكترونیة أنحاء صحیفة - 2018 ,8 فبرایر
an7a.com 
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50 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

ونقل قاسم عن المعتقل جمیل الفارسي امتداحھ للسجن، وجاء في مقال نشره في صحیفة 
إلكترونیة سعودیة "أنا قلت لزوجتي وأھلي، احمدوا هللا أنني مسجوٌن ھنا في السعودیة.. 

 ."كل شيء نطلبھ یأتینا.. ال أجاملھم، فكل من في السجن یعاملني كأخ أكبر لھم

 
قاسم فإن الفارسي رفض أن یتحدث أحد في موضوعھ "ثقة مني تجاه الدولة التي وبحسب 

تعاملني كابن لھا" وفي سیاق امتداح الوضع في السجن نقل القاسم أیضا أن االتصاالت 
 .والزیارات مفتوحة للمعتقلین

 
قال الصحفي قاسم إنھ زاره، ونقل عنھ "المعاملة  معتقل آخر ھو د.عادل باناعمة الذي

متازة منذ أن وصلنا، والتغذیة ممیزة، والتعذیب لم أتعرض لھ أبدا، بل لم أسمع بھ من م
أحد من زمالئي، الزیارات مفتوحة لنا واالتصاالت كذلك. طلبُت بعض الكتب، ولم یقّصر 

 ."المسؤولون ھنا، وأكرموني بجلّھا

 

Video Play 

 السبب قطر 
عما نقلھ قاسم عن حواراتھ عن المعتقلین، حیث أشار بشكل  حصار قطر ولم تغب قضیة

لقطر، وأن البعض أخذ علیھ واضح إلى أن أحد أسباب االعتقال یعود لعدم انتقاد باناعمة 
ذلك، لكن المعتقل أكد أن الخالفات مع قطر حدثت أكثر من مرة ثم عادت األمور 

 ."لمجاریھا، وتابع "لو ُطلب منا الكتابة فلن نتأخر أبدا
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ھجوما  -الذي امتدح السجن وظروف االعتقال فیھ بشكل الفت-وشن الصحفي السعودي 

، وھاجم قطر و"خالیا عزمي بشارة" على من وصفھم بالمشككین بالمملكة
بالسعي لتشویھ صورة بالده أمام  لندن والمعارضین السعودیین في الدوحة واتھم

 .المنظمات الدولیة

 

 
 

 جمال خاشقجي

@JKhashoggi✔ 

 

 

 

الثالثة من ذھبان تطمئن محبي جمیل فارسي وعادل باناعمة ، لعل ھذه اللقاءات  azizkasem@مقالة 
والمقاالت بشرى خیر ان اإلفراج عنھم قریب . 
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%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a1%d8%a7%d8%aa-

%d8%aa-%d9%84%d8%a7/ … 
Feb 8, 2018 -7:36 AM  

 

 اإللكترونیة أنحاء صحیفة - !! تضیع ال المروءات باناعمة.. وعادل فارسي جمیل
 الرئیسیة؛ القاعة في وجلوسنا -وأنا بمرافقتھما شرفتُ  اللذین الفاضلین الشیخین– ”ذھبان“ سجن مدیر قبل من بنا الترحیب بمجّرد

 من... ضمن من باناعمة ود.عادل فارسي جمیل األخوین یكون أن أتمنى“ مباشرة: بادرتھ
an7a.com 
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43 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
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لكن قاسم حظي بھجوم وردود قاسیة من معلقین السیما من أھالي المعتقلین الذین سألوه 

عن مصیر بقیة المعتقلین الذین لم یجر معھم مقابالت، وھاجموا دفاعھ المستمیت عن 
 .السجون واالعتقاالت، بینما سألھ آخرون عن وقت زیارتھ لسجن النساء

 
السعودیة شنت في نوفمبر/تشرین الثاني الماضي حملة اعتقاالت یُشار إلى أن السلطات 

أخرى طالت أمراء ورجال أعمال اتھمتھم بالفساد، وأودعتھم فندق ریتز 
، لكنھا أعلنت الشھر الماضي انتھاء قضیتھم، إما باإلفراج عمن عقد الریاض في كارلتون

اتفاقات معھا، أو بإحالة من رفض للمدعي العام، وھو المسار الذي لم یعرفھ معتقلو 
 .سبتمبر

 
وبین ما تعلنھ السلطات من "إصالحات" اجتماعیة واقتصادیة، والفروق في التعامل بین 

الریتز وسبتمبر، یرسم األمیر ابن سلمان مالمح المملكة الجدیدة التي قال في لقاء معتقلي 
إنھا "ال تصلح لعیش جیلھ  2015مع إعالمیین مصریین األسبوع الماضي إنھ وجد عام 

 .من الشباب" لتصبح مواصفات الحیاة المقبولة في بالد الحرمین في عھده

 مواقع التواصل االجتماعي,الصحافة السعودیة,الجزیرة المصدر :
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/3/10/%D8%AF%D8%B9%D8%A
-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-7%D8%A9
-D9%86%D8%B5%D9%81%-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86 
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م جنود أتراك یساعدون نازحین سوریین للدخول إلى األراضي التركیة ھربا من االشتباكات بین القوات الكردیة وتنظی
 (الدولة (رویترز

 أحمد السباعي
لم تحظ انتخابات في التاریخ باھتمام ومتابعة عربیة كما حصل في االنتخابات البرلمانیة 

الذي كان یدعمھ أغلب -التركیة األخیرة التي أفضت إلى خسارة حزب العدالة والتنمیة 
 .األغلبیة المطلقة في البرلمان -الرأي العام العربي

"انتخابات مصیریة، وتاریخیة، ومفصلیة"، حتى مثل  وأُطلقت على ھذه االنتخابات نعوت
اعتبر ھذه االنتخابات مھمة للعالم  -والخبیر في الشأن التركي الباحث-أن ربیع الحافظ 

العربي ألن "ما یجري بمنطقتنا ببیئتیھا العربیة والتركیة معركة واحدة تخوضھا كتلتان 
والتنفیذ: كتلة الدولة، وكتلة بصرف النظر عن أشكالھما وأسمائھما وطرقھما في التعبئة 

 الملیشیات، والمستھدف ھو الدولة: إبقاء أو إفناء".

وكان ملفتا متابعة النخب واإلعالمیین والناس العادیین لھذه االنتخابات وإشباعھا تحلیال 
واستشرافا على مواقع التواصل، وخصوصا من حیث ربطھا بمسار األزمة السوریة 



ة والتنمیة على وضع مئات آالف الالجئین السوریین وانعكاس خسارة حزب العدال
 المتواجدین في تركیا.

 
 (ناشطون) خاشقجي: نتائج االنتخابات التركیة صادمة للسوریین

 أردوغان واألسد
أن "نتائج االنتخابات التركیة صادمة  وعن ھذا یغرد اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي

(مالنا غیرك یا هللا)"، وتابع أن "نتیجة االنتخابات التركیة للسوریین، قد قالوھا من قبل 
ادة كحظر طیران ودعم أكبر للثوار علیھ إع سوریا تعني أن من توقع تدخل تركي في

 النظر في حساباتھ، فالقوم انشغلوا داخلیا".
ویقارن اإلعالمي فیصل القاسم بین أردوغان واألسد، ویغرد "أردوغان 

% من أصوات األتراك فقط. 41عشرین اقتصادا، مع ذلك فاز بـضمن أقوى  تركیا وضع
 %".90الذي أخرج سوریا من الجغرافیا والتاریخ حصل على  بشار األسدأما

الكاتب واألكادیمي الموریتاني محمد المختار الشنقیطي المشھد اإلقلیمي، بعد ویستشرف 
نتائج االنتخابات بسلسلة تغردیات "نتائج االنتخابات التركیة تزید المشھد اإلقلیمي تعقیدا 

 على تعقید؛ فھي تضع تركیا على مفترق طریق سیاسي واجتماعي جدید".
ة یعود لغیاب أردوغان، ألن الضربة القاضیة ویتابع "أن تراجع حزب العدالة والتنمی

، التي تراجع دعمھا للحزب بشكل الفت. وقد إسطنبول للحزب كانت في مدینة أردوغان
 األكراد من حزب أردوغان إلى الحزب الكردي أضر بحزب أردوغان".یكون انتقال 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f7472458-6354-432c-a143-c8cf14b9a960
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/file/get/dc56849b-ab1c-434a-ae78-6da672afdf9e


أن "تحالف حزب أردوغان وحزب األكراد یخدم الثورة السوریة، ویمھد لحلف  ویلفت إلى
عربي، ال استقرار للمنطقة بدونھ"، وخلص إلى أن "أسوأ -كردي-إقلیمي، تركي

تنمیة بتشجیع غربي، وھو ما سیعید االحتماالت أن تتحالف األحزاب الثالثة ضد العدالة وال
 تركیا لالضطراب السیاسي، ویضر باالنفتاح على العرب".

 
إعادة بناء تركیا فخسر حزبھ، فما بالنا بمن ھو غارق في  الخطیب: لم یغفر ألردوغان

 (ناشطون) "الدماء حتى أذنیھ

 كذبة الدكتانوریة
الشنقیطي، ویغرد "لم یتغیر شيء بین االنتخابات ویؤید الكاتب األردني یاسر الزعاترة، 

السابقة والحالیة سوى الصوت الكردي. ذھب شقھ األكبر في المرة الماضیة لحزب 
العدالة، بینما صّوت عرقیا ھذه المرة". ویشدد على أنھ "خالفا لما یردده البعض من أن 

خصیا أكثر جماھیریة أخطاء أردوغان ھي سبب تراجع الحزب في االنتخابات، الحق أنھ ش
 من الحزب".

ویؤكد الكاتب التركي إسماعیل یاشا على صفحتھ بموقع تویتر أن "نتائج االنتخابات أثبتت 
أنھا دیمقراطیة ونزیھة وشفافة، وأن مزاعم وجود قمع ودكتاتوریة في تركیا كاذبة، وأن 

نتائج االنتخابات: كان "تعلیق فتح هللا غولن على  الحل ھو النظام الرئاسي"، ویواصل
فرعون یرى نفسھ قویا ولكنھ غرق أمام موسى وقلة قلیلة من أنصاره. طبعا فرعون ھنا 

 أردوغان".

http://www.aljazeera.net/file/get/e20a9439-c402-4689-8cf4-dffda9a9ea05


وینظر حساب "أس الصراع في الشام" للنتائج بطریقة مختلفة، حیث یغرد أن "من أھم 
لى حلمھم نتائج االنتخابات التركیة دخول األكراد البرلمان، وبذلك یكون أردوغان قضى ع

" yosree_86بمحاولة إنشائھم دولة كردیة مستقلة أو حكم ذاتي"، ویوافقھ حساب "@
بالقول "لعل أفضل ما في االنتخابات التركیة ھو تحول األكراد من مقاومة الدولة عسكریا 

 إلى االندماج والمقاومة سیاسیا، وھذا یحسب للعدالة والتنمیة".

 
 (ناشطون) ردوغان مطلوب وھزیمة حزبھ مرغوبةعبد الخالق عبد هللا: تحجیم أ

 "تحجیم أردوغان"
وفي مقارنة بین "الدیمقراطیتین المصریة والتركیة"، یغرد رئیس تحریر صحیفة الشرق 

لم یتحمل العسكر عاما واحدا دیمقراطیة، بینما في تركیا یسعون  مصر القطریة أن "في
 لرفد العملیة الدیمقراطیة بمزید من القنوات".

حمود مراد على صفحتھ بموقع فیسبوك "قلناھا بعد ھزیمة ویكتب اإلعالمي المصري م
تركیا، ونقولھا اآلن بعد خسارتھم األغلبیة المطلقة وربما الحكومة في  تونساإلسالمیین فی

یمكن ھزیمتھم عبر الصنادیق دون الحاجة إلى  -كسائر النخب السیاسیة-إن اإلسالمیین 
 دبابات العسكر، واألھم أنھم یقبلون تداول السلطة وینزلون ببساطة عند خیارات شعوبھم".

وفي السیاق، یغرد األكادیمي تقادم الخطیب، "لم یغفر ألردوغان إعادة بناء تركیا وجعلھا 
على مستوى العالم فخسر حزبھ، فما بالنا بمن ھو غارق في  16االقتصادیة رقم القوة 

 الدماء حتى أذنیھ".

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f218c034-d03d-45a2-b470-1d79a2eea3ef
http://www.aljazeera.net/file/get/f89b86b9-43e8-4f08-8f35-c6b2927c179a


ویعزو اإلعالمي القطري فیصل المرزوقي فشل حزب العدالة والتنمیة في تحقیق األغلبیة 
إلى أن "ھذا عیب الطمع واالستعجال لإلخوان، فشلھم في مصر بسبب التعجل والقفز 

تركیا بسبب مشروع التحول للنظام الرئاسي"، ویذھب األكادیمي اإلماراتي للرئاسة، وفي 
عبد الخالق عبد هللا، إلى أن "تحجیم أردوغان مطلوب وھزیمة حزبھ مرغوبة وتقلیص 
سیطرتھما على المشھد السیاسي التركي یصب في صالح الدولة الدیمقراطیة العلمانیة 

 الحدیثة في تركیا".
 

د بالقول "نتیجة االنتخابات التركیة باختصار: األتراك یریدون ویلخص خاشقجي المشھ
 أردوغان رئیسا وال یریدونھ سلطانا".

 المصدر : الجزیرة
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/6/8/%D9%85%D8%BA%D8%B1
-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
-%D8%B9%D9%84%D9%89-D9%84%D9%82%D9%88%D9%86%D9%82%
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86

%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85 
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 (عدد كبیر من المغردین اتھموا إیران بالوقوف وراء تفجیر القطیف (ناشطون

 أحمد السباعي
صب مغردون ونشطاء التواصل االجتماعي جام غضبھم على إیران، بعد تفجیر مسجد 

 سعودیون شیعة بمحافظة القطیف شرقي السعودیة خلف عشرات القتلى والجرحى.یرتاده 
ورغم الحدیث عن أن سعودیا فجر حزاما ناسفا داخل مسجد اإلمام علي بن أبي طالب في 

بتدبیر ھذا الھجوم  طھران بلدة "القدیح" أثناء صالة الجمعة، اتھم نسبة كبیرة من المغردین
 االنتحاري لخلق فتنة مذھبیة في السعودیة.

وأجمع النشطاء على وصف التفجیر باإلرھابي وأطلقوا وسما (ھاشتاع) 
 ألف تغریدة. 350"#تفجیر_إرھابي_في_القطیف"، تصدر تویتر عالمیا بنحو 

ویرى األكادیمي السعودي أحمد بن راشد بن سعید في تغریدة أن "صمود بالدنا في وجھ 
المشروع الصفوي لیس بال ثمن. كانت جریمة تفجیر القدیح متوقعة بعد عاصفة الحزم، 

 ودعم أھلنا في سوریا. لكنھا حشرجة الموت!".

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/44d8f375-a22a-40a2-8597-63a610b5b6d8


عواجي أن "تفجیر دور العبادة جریمة في السیاق یؤكد الداعیة والمفكر اإلسالمي محسن ال
بشعة ال یعرفھا المسلمون، ابتدعتھا الصھیوصفویة: ألم یھددنا بھا اإلیراني أحمد 

 ؟".13/4/2015بوردستان في 

أما المغرد السعودي سعید الشھراني فیذكر في تغریدة أن "ھذا ما فعلتھ إیران في العراق 
تزرع الفتنھ بین الشعوب، لكن یخسون بإذن ولبنان قامت بتفجیر المساجد والحسینیات ل

 هللا".

وال یستبعد الداعیة السعودي محمد الشنار أن تكون طھران خلف التفجیر، وغرد "إیران 
خلف ذلك سواء من قریب أو من بعید، عرف ذلك من عرفھ وجھلھ من جھلھ، فاللھم من 

 أراد بالد الحرمین بسوء فأشغلھ في نفسھ".

ائري أنور مالك قائال "قامت مخابرات إیران بعملیات إرھابیة ضد ویحذر الحقوقي الجز
شیعة العراق لحشدھم طائفیا ضد السنّة، وھو ما تكرره في السعودیة وغیرھا!". وتابع في 

تغریدة ثانیة "فتشوا عن مخابرات إیران في أي عملیة تستھدف الشیعة بالوطن العربي، 
 سوریا والیمن!". فھي ترید فوضى شاملة إلنقاذ مشروعھا في

 

 (ناشطون) الداعیة عائض القرني دعا هللا أن یحفظ السعودیة

ویذھب الناشط المصري عمرو عبد الھادي إلى أن "تفجیر مسجد للشیعة في السعودیة.. 
المستفید الوحید منھ ھو إیران، تذكروا تفجیرات الشیعة في الحرم". ویوافق الكاتب جمال 

ویغرد "من ارتكبوا الجریمة أرادوا عقاب السعودیة ولیس الشیعة، سلطان مواطنھ 
 واإلشارات اإلیرانیة بالعقاب كانت مادة یومیة طوال الشھر الماضي".

وتحدث مغردون آخرون عن أن التفجیر یھدف لضرب "الوحدة الوطنیة وخلق فتنة طائفیة 
 بین السنة والشیعة".



التفجیر "جریمة نكراء واستھداف لألمن والوطن والوحدة ویعتبر الداعیة سلمان العودة أن 
 ومحاولة لخلط األوراق".

ویحذر الخبیر األمني واإلستراتیجي السعودي إبراھیم آل مرعي من أن "الغرض من ھذه 
 التفجیرات ضرب الوحدة الوطنیة السعودیة، وفتح جبھة داخلیة. خابو وخاب مسعاھم".

 

 (ناشطون) دعا لتجریم الطائفیة الكاتب السعودي جمال خاشقجي

ویؤكد األكادیمي الكویتي عبد هللا الشایجي أن التفجیر یھدف "إلثارة الفتنة المذھبیة في 
 السعودیة. الوحدة الوطنیة كفیلة بإحباط مخطط الفتنة المرفوض والمدان".

شیعي، ھمھ ویشیر المغرد السعودي خلیفة الملحم إلى أن "االرھابي ال ھمھ سني أو 
زعزعة ھذا الوطن اآلمن، لكنھا بإذن هللا مزایدة خاسرة على شعب واع لما یجري من 

 حولھ".

ویثیر الكاتب السعودي كساب العتیبي عدة تساؤالت بتغریدتھ "العمل إجرامي وُمدان، 
 وتوقیتھ مشبوه، ومكانھ یُثیر التساؤالت. أمن الوطن خط أحمر".

الصقعبي على "كلنا القطیف، من استشھد ھم أبناء ھذا  ویشدد اإلعالمي السعودي صالح
الوطن، المجرم الذي فجر نفسھ یھدف لتمزیق ھذا الوطن، على كل وطني الوقوف ضد 

 ھذه الجریمة".

وكانت الفتة تغریدات اإلعالمي السعودي المقرب من دوائر القرار جمال خاشقجي "عمل 
یة ووضع تعریف صریح لجریمتھا یخشاه إرھابي طائفي بامتیاز، حان وقت تجریم الطائف

الكبیر والصغیر، ما لم نفعل فإنھا فتنة كبرى"، وأضاف "إن بررت لجریمة تفجیر القدیح 



ألنھم شیعة فاعلم أن داعش مثلما كفر الشیعة لمذھبھم سیكفرك ویستبیح دمك بمسجدك 
 ویعتبرك صحوات ألنك لم تدخل في طاعتھ".

الجمیري كالم خاشقجي بصیغة ثانیة ویغرد "من یفجر  ویكرر اإلعالمي السعودي سلطان
 في القطیف الیوم ألنھم "شیعة".. یفجر غدا في الریاض ألنھم مرتدون".

ویغرد الداعیة السعودي عائض القرني "اللھم من أراد المملكة بسوء فأشغلھ في نفسھ ورد 
 كیده في نحره، اللھم احفظ علینا أمننا وسالمتنا".

 الجزیرة المصدر :
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/5/22/%D9%85%D8%BA%D8%B
-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-1%D8%AF%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81
-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%A7

%A7%D9%86%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8 
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 (الرئیس األمیركي دونالد ترامب یستقبل ولي العھد السعودي محمد بن سلمان (األناضول

شغلت قضیة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الرأي العام العالمي، وأثار الغموض الذي 
كثیرا من االستھجان، المشفوع  بإسطنبول السعودیة دخولھ القنصلیةانتاب مصیره عقب 

 بدعوات عالمیة للكشف عن كل الحقائق المتعلقة بھ، ومحاسبة المتورطین في اختفائھ.
، تتجھ األنظار صوب واشنطن، الحلیف الرئیسي المحیط األطلسي وفي الضفة األخرى من

للمملكة العربیة السعودیة، إذ یتساءل متابعون عما إذا كان لھذا الحدث أن یعّكر صفو 
جارید  وصھره دونالد ترمب وعلى رأسھا الرئیس-العالقات بین اإلدارة األمیركیة 

، أم أن الروابط والمصالح بین الطرفین لن تتأثر مھما محمد بن سلمان وولي العھد -كوشنر
 امب السعودیة، ومھما أحرجت أسالیب ابن سلمان واشنطن؟أحرج تر

ابتھ على أثناء إج بالبیت األبیض خرج ترامب عن صمتھ ألول مرة، وعبّر في تصریح
 سؤال صحفي عن قلقھ من اختفاء خاشقجي، وقال "آمل أن تحل القضیة سریعا".

؛ إنھ "مستاء جدا" من تویتر ي تغریدة لھ علىنائب الرئیس األمیركي ف مایك بنس كما قال
التقاریر المتداولة بخصوص مصیر خاشقجي"، وأضاف "إذا صح (ما یتردد) فھذا یوم 
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أساوي". وذكر أن العالم یطالب بإجابات عن قضیة الصحفي السعودي، معتبرا أن العنف م
 ضد الصحفیین في العالم خطر على حریة التعبیر.

 تدمیر العالقة
أما السیناتور الجمھوري لندسي غراھام، فقد قال إن ثبوت اغتیال خاشقجي سیدمر العالقة 

الذي قال إنھ لو ثبتت صحة  ماركو روبیو . وفي االتجاه نفسھ، سار السیناتورالریاض مع
 والعالم المتحضر الرد بقوة. حدةالوالیات المتالتقاریر بشأن مقتل جمال خاشقجي، فإن على

قضیة خاشقجي جعلت السیاسیین األمیركیین یغّردون على الموجة نفسھا مع المنظمات 
الصحفي الشھیر ومادح ابن سلمان في - توماس فریدمانالحقوقیة واإلعالمیین. وحتى

إلى  لم یُخف استھجانھ، ودعا كال من ترامب ومستشاره وصھره كوشنر -مقاالت سابقة
 مطالبة السعودیة بالكشف عن مصیر الصحفي السعودي.

كما كتب فریدمان في حسابھ الرسمي على تویتر "ترامب، كوشنر، ال أغرد عادة بآرائي، 
ولكن لیكن ذلك: علیكما أن تدعوا السعودیین للعثور على جمال خاشقجي وإطالق سراحھ؛ 

 لسعودیة".بدون ناقد بناء مثلھ ستفشل اإلصالحات االقتصادیة ا
التي كان یكتب خاشقجي فیھا، فقالت إنھ إذا كان  واشنطن بوست وبالنسبة لصحیفة

ءا جدیدا ومقلقا على الصحفي السعودي قتل داخل القنصلیة السعودیة، فإن قتلَھ سیسلط ضو
النظام السعودي وحاكمھ الفعلي ولي العھد األمیر محمد بن سلمان، وسیحتاج إلى إعادة 

 تقییم شاملة للعالقات األمیركیة السعودیة.
وألمحت الصحیفة إلى أن خاشقجي كان مقیما في أمیركا، وھو ما یعطي إدارة ترامب 

 .تركیات الصلة من كل من السعودیة وأساسا وواجبا للمطالبة باإلجابات واألدلة ذا
  

نطن قضیة خاشقجي تضاف إلى عدد من القضایا األخرى التي وضعت فیھا الریاض واش 
بأسلحة أمیركیة،  الیمن في موقف حرج، وأبرزھا استھداف المدنیین في

بكتلة خلیجیة موحدة،  إیران مواجھة -ألمیركیینحسب ا–الذي قّوض قطر حصارو
 بطریقة مھینة. سعد الحریري واحتجاز رئیس الوزراء اللبناني

 ترامب وابن سلمان
، ورغم المالیین التي تنفقھا الریاض على مؤسسات الدعایة في أمیركا لتحسین صورتھا

إن –یرى الصحفي البریطاني دیفید ھیرست أن مقتل خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة 
سیعصف بالمالیین التي دفعھا ولي العھد السعودي لتحسین صورتھ في الغرب  –ثبت

وتقدیمھ على أنھ "إصالحي في عجلة من أمره" (باستخدام تعبیر توماس فریدمان في مقال 
 ).نیویورك تایمز نشره بصحیفة

وقال ھیرست في مقال بعنوان "خاشقجي سعودي لكنھ مختلف": إن "ھذه الجریمة تكاد 
آلخر (محمد بن سلمان) على وشك أن تكون مشھدا في فیلم رعب مروع، لكن لعلھ ھو ا

 یدفع ثمن ذلك حینما یدرك أبعاد ردود الفعل اإلعالمیة في واشنطن".
غیر أن الصحفیة األمیركیة میشال غولدبرغ ال ترفع سقف التفاؤل عالیا، ألنھا تعتبر 
باألساس، في مقال نشرتھ في نیویورك تایمز، أن التجاوزات التي تقوم بھا السعودیة 

وغیرھا تتم بسبب ترامب نفسھ الذي "منح الدكتاتوریین الضوء  الصینو روسیاو
 األخضر".
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في واشنطن؛ إذا  ھیومن رایتس ووتش وأضافت غولدبرغ "قالت لي سارة مارغون مدیرة
 كانت تقاریر مقتل خاشقجي صحیحة، فھي وقحة وغریبة للغایة".

أن الحكومة السعودیة ستعتقد بأنھا یمكن أن تفلت من  وتابعت "لیس من المستغرب مع ذلك
العقاب. لطالما حافظت الوالیات المتحدة على عالقة إستراتیجیة وثیقة مع المملكة العربیة 

السعودیة، على الرغم من سجل المملكة المریع في مجال حقوق اإلنسان، وبدأ الدعم 
. لكن لم یكن ھناك باراك أوباما ارةاألمیركي الضمني لحربھا الوحشیة في الیمن خالل إد

 قط رئیس أمیركي متحمس للسعودیة مثل ترامب".
 المصدر : الجزیرة
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 الصحافة جولة األخبار

واشنطن بوست: ھناك أدلة على ما 
 حدث لخاشقجي یجب نشرھا

 ساعة 16قبل 

 استمع  •
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 طباعة  •
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 (ألكثر من سنة قبل اختفائھ كان خاشقجي مقیما في الوالیات المتحدة (مواقع التواصل

في افتتاحیة بأن اختفاء جمال خاشقجي كان ال یزال لغزا حتى أمس  بوست واشنطن علقت
 .االثنین، لكن على عكس العدید من األلغاز یمكن حلھ بسھولة

إلى أن الصحفي السعودي وكاتب عمود آراء دولیة في صحیفتھا دخَل  وأشارت الصحیفة
حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظھر الثالثاء الماضي،  إسطنبولفی السعودیة القنصلیة

 .ولم یُشاھد أو یسمع عنھ منذ ذلك الحین

وتقول مصادر الحكومة التركیة إنھ قتل داخل القنصلیة، بینما یصف المسؤولون 
نصلیة السعودیون ھذا االدعاء بأنھ "ال أساس لھ وسخیف"، ویؤكدون أن خاشقجي غادر الق

 .بعد وقت قصیر من وصولھ
" 

إذا كان خاشقجي 
قد قتل داخل 

القنصلیة السعودیة 
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وألمحت الصحیفة إلى أنھ إذا كانت أي من الروایتین صحیحة فال بد 
مقاطع فیدیو وسجالت السفر أن تكون ھناك أدلة ملموسة مثل 

 .وغیرھا من المستندات لدعمھا، وینبغي نشر ھذه األدلة فورا

وأضافت أن أي تأخیر لن یؤدي إال إلى تضخیم معاناة أسرتھ 
وخطیبتھ التي انتظرتھ دون جدوى خارج القنصلیة. ورأت أن ھذا 

التأخیر یضاعف جریمة المسؤولین عن اختفائھ الذین لن ینجحوا في 
 .غتھم لألسئلة بالمماطلةمراو

وأشارت الصحیفة إلى معرفتھا بوجود كامیرات المراقبة األمنیة التي 
تراقب الشوارع المحیطة بالقنصلیة السعودیة، وأنھ رغم ما قالھ سفیر المملكة في واشنطن 

بوجود  بأن كامیرات القنصلیة لم تكن تسجل، فإن الصحیفة تعتقد خالد بن سلمان األمیر
ا لخاشقجي وھو یغادر القنصلیة في لقطات من الكامیرات التركیة. وأضافت أن ھناك صور

أكتوبر/تشرین األول  2سبتمبر/أیلول الماضي، لكن ال شيء عن  28زیارة سابقة یوم 
 .الجاري

وقالت إن التأكید الرسمي لتلك النتیجة من السلطات التركیة سیدعم روایة خطیبتھ التي 
ه أبدا. وھذا كما تقول إنھا انتظرتھ خارج البعثة حتى بعد منتصف اللیل لكنھا لم تر

 .استنتجت الصحیفة من شأنھ أن یشیر بقوة إلى أن الروایة السعودیة غیر صحیحة
الوالیات  مقیما في إلى أنھ ألكثر من سنة قبل اختفائھ كان خاشقجي وألمحت الصحیفة

، مما یعطي إدارة ترامب أساسا وواجبا للمطالبة باإلجابات واألدلة ذات الصلة من المتحدة
 .تركیاكل من السعودیة و

وختمت بأنھ إذا كان خاشقجي قد قتل داخل القنصلیة السعودیة، فإن قتلَھ سیسلط ضوءا 
، محمد بن سلمان جدیدا ومقلقا على النظام السعودي وحاكمھ الفعلي ولي العھد األمیر

وسیحتاج إلى إعادة تقییم شاملة للعالقات األمیركیة السعودیة، ومن األفضل معرفة ذلك 
 .عاجال ولیس آجال

 المصدر : واشنطن بوست
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فإن قتلَھ سیسلط 
ضوءا جدیدا ومقلقا 

على النظام 
السعودي وحاكمھ 
الفعلي محمد بن 

  سلمان
" 
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 (یرةاالختفاء والقتل المزعوم لخاشقجي ھما أحدث تحد للعالقة األمیركیة السعودیة التي تحرص علیھا الحكومتان (الجز

ال یزال اختفاء ومصیر الصحفي المعروف جمال خاشقجي داخل 
التي أفردت الیوم  بوست واشنطنیھیمن على صحیفة اسطنبول في السعودیة القنصلیة

لكشف غموض اختفائھ وتداعیات ذلك على  افتتاحیة ومقاال على جانب كبیر من األھمیة
 .العالقات التركیة السعودیة

الوالیات و تركیاإشارة إلى السعودیة و- وعلقت الصحیفة في افتتاحیتھا بأن ثالث حكومات
بعد دخولھ  علیھا اآلن مسؤولیة ال مفر منھا لكشف غموض اختفاء خاشقجي- المتحدة

القنصلیة السعودیة یوم الثالثاء الماضي، خاصة بعد تواتر األخبار من مصادر مجھولة 
 .أنھ قتل داخل القنصلیةفي تركیا قالت إن المحققین األتراك یعتقدون 

وقالت إنھ إذا صح ھذا األمر فھذه جریمة شنیعة أن یغتال صحفي داخل قنصلیة بالده على 
  .أرض أجنبیة، واصفة إیاه بأنھ شيء لم یسبق لھ مثیل في العصر الحدیث

 
وألمحت الصحیفة إلى إصرار السعودیة على أن خاشقجي غادر القنصلیة بعد زیارة 

 .ثاء، لكنھا لم تقدم أي دلیل یدعم ذلكقصیرة یوم الثال
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وأشارت إلى أنھ وسط التصریحات المتضاربة ظھر جدول زمني مشؤوم في بعض 
سبتمبر/أیلول في أول محاولة إلنھاء  28التقاریر بأن خاشقجي ذھب إلى القنصلیة یوم 

ودیا مسؤوال سع 15وصل  بعض األوراق الروتینیة، وطلب منھ العودة األسبوع التالي، ثم
إلى إسطنبول "على وجھ التحدید للقتل"، وفقا لمصادر نقلھا عنھا مراسل الصحیفة في 
إسطنبول كریم فھمي، ثم دخل خاشقجي القنصلیة مرة أخرى یوم الثالثاء الماضي ولم 

 .یخرج منھا

 

 (غیتي) القنصلیة السعودیة في إسطنبول

 15وقالت الصحیفة إن على السعودیة أن تجیب فورا عن ھذین السؤالین: من ھؤالء الـ
  مسؤوال؟ وماذا حدث بالضبط داخل القنصلیة؟

 
داخل القنصلیة یوم السبت ال  رویترز وأضافت أن "الزیارة المدبرة" لصحفیي وكالة

القلق بشأن مصیر خاشقجي وال سجل االستھتار المتراكم للنظام السعودي في عھد  تخفف
ولي العھد محمد بن سلمان، بما في ذلك موجات االعتقاالت للنقاد والمعارضین 

والرد المتھور  سعد الحریري راء اللبنانيواالختطاف غیر العادي لرئیس الوز
 .المبرر لسجل حقوق اإلنسان في المملكة كندا لنقد

وبعد نشرھا االتھام الفظیع بأن خاشقجي قتل یجب على تركیا أن تعلن على الفور أي دلیل 
 .لدیھا یدعم ما نشر، ویجب علیھا أیضا أال تدخر أي سبیل للتحقیق
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نسبة للوالیات المتحدة ینبغي علیھا أن تطالب أیضا بإجابات واضحة وصریحة، كما وبال
یجب علیھا أن تبذل جھدا متضافرا لتحدید جمیع الحقائق المتعلقة باختفاء خاشقجي، وإذا لم 

كخطوة أولى أن یعلق  الكونغرس یستجب ولي العھد السعودي بتعاون كامل فإنھ یجب على
 .كل تعاون عسكري مع المملكة

وختمت الصحیفة افتتاحیتھا بأنھا تأمل أال یكون قد حدث مكروه لخاشقجي، وأن یعود قریبا 
مصحوبا  إذا صحت تقاریر قتلھ فإن الحزن یجب أن یكون إلى الكتابة في الصحیفة، ولكن

 .بمحاسبة أولئك الذین نفذوا الجریمة وأولئك الذین أمروا بھا
وفي زاویة أخرى بالصحیفة نفسھا كتبت كارین دي یانغ أن االختفاء والقتل المزعوم 

  .نتحرص علیھا الحكومتا لخاشقجي ھما أحدث تحد للعالقة األمیركیة السعودیة التي
 

ورأت الكاتبة أنھ في حال تأكید مقتل خاشقجي أو حتى اختفائھ بأید سعودیة فمن المرجح 
 .الریاض أن یشعل ذلك جولة جدیدة من ضغط الكونغرس إلعادة تقییم العالقات مع

 المصدر : واشنطن بوست
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 عربي األخبار

ثالث مناطق للتفتیش بإسطنبول 
 وسبعة مشتبھین باختفاء خاشقجي

 ساعات 5قبل 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

Video Play 

عیّنت السلطات القضائیة التركیة مدعیا عاما ونائبا لھ التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن 
بتفتیش القنصلیة في إطار عملیات  ألنقرة الریاض سماح بإسطنبول، بعدالسعودیة قنصلیة

 .قبل أسبوع التحقیق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي
فریق التحقیق باختفاء جمال  یا نقال عن مصادر أمنیة أنوأفاد مراسل الجزیرة بترك

بعد  صحفي فیھایشتبھ أنھ تم إخفاء ال إسطنبول عاما) حدد ثالث مناطق في 59خاشقجي (
رصد حركة سیارات القنصلیة السعودیة المشتبھ بھا، والتي یعتقد أنھ نقل بھا خارج 
 .القنصلیة، وأضافت المصادر أن فریق التحقیق قد یقوم بعملیات حفر إذا تطلب األمر

كشفت مصادر للجزیرة أن السلطات التركیة تعد الئحة اتھام بحق سبعة مشتبھ بھم في و
وكانت نیابة إسطنبول فتحت السبت الماضي تحقیقا بشأن اختفاء  .ياختفاء خاشقج

 .الصحفي
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سعودیا بینھم مسؤولون وصلوا  15وذكرت مصادر أمنیة تركیة السبت الماضي أن 
إلسطنبول على متن طائرتین، وأضافت أن السعودیین كانوا موجودین بالقنصلیة بالتزامن 

 .مع وجود خاشقجي داخلھا
فسھا إلى أن المسؤولین السعودیین عادوا الحقا في الیوم نفسھ إلى وأشارت المصادر ن

 .واإلمارات مصر البلدین اللذین قدموا منھما، وھي
 تفتیش طائرة

وأشارت وكالة األناضول عن مصادر تركیة إلى أنھ جرى تفتیش طائرة خاصة قادمة من 
الدولي بإسطنبول یوم اختفاء خاشقجي قبل  أتاتورك مطارالسعودیة ھبطت على مدرج

مغادرتھا المطار، وأشارت المصادر إلى أن المسؤولین األمنیین األتراك لم یعثروا في 
 .الطائرة على أثر لھ صلة باختفاء خاشقجي، وعقب ذلك سمحوا لھا بالمغادرة

  

أمنیة تركیة مقتل خاشقجي بصورة مدبرة بُعید دخولھ وفي وقت سابق، رجحت مصادر  
قنصلیة بالده بإسطنبول ظھر الثالثاء الماضي الستخراج وثیقة تسمح لھ بالزواج من 

عاما)، بل إن بعض المصادر األمنیة والسیاسیة  36خطیبتھ التركیة خدیجة جنكیز (
 .التركیة تحدثت عن تصفیتھ تحت التعذیب وتقطیع جثتھ

من عناصر األمن السعودیین أُرسل  15المصادر نفسھا أن فریقا مؤلفا من كما رجحت 
خصیصا إلى إسطنبول لتصفیة الصحفي الذي دأب منذ مغادرتھ بالده قبل عام على انتقاد 

 .محمد بن سلمان سیاسات ولي العھد السعودي األمیر

وذكرت مصادر أمنیة تركیة أن الفریق األمني التركي المكلف بحراسة القنصلیة ُمنح 
 .إجازة عاجلة من القنصلیة في یوم زیارة خاشقجي

 المصدر : وكالة األناضول,الجزیرة
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 دولي األخبار

أبرز المواقف الدولیة من اختفاء 
 خاشقجي

 ساعات 9قبل 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

Video Play 

صدر في األیام القلیلة الماضیة سیل من المواقف الدولیة من حكومات ومنظمات دولیة 
حكومیة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عقب دخولھ حكومیة وغیر 

بإسطنبول، وما تردد من تسریبات من السلطات األمنیة التركیة أن  السعودیة القنصلیة
 .خاشقجي تمت تصفیتھ داخل القنصلیة

بین القلق الشدید، والدعوة إلى كشف حقیقة ما جرى من خاشقجي، في وتراوحت المواقف 
السلطات  -ال سیما منظمات صحفیة وحقوقیة-حین انتقدت بعض المواقف الدولیة 

 .السعودیة، وحّملتھا مسؤولیة اختفاء الصحفي السعودي

 أمیركا
شأن مصیر خاشقجي، وإنھ ال یعرف شیئا ب قلق إنھ دونالد ترامب قال الرئیس األمیركي- 

في الوقت الراھن عن اختفائھ، وأضاف أنھ لم یتحدث مع المسؤولین السعودیین بشأن 
 .الصحفي المختفي، لكنھ سیقوم بذلك في مرحلة ما
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نائب الرئیس األمیركي عن استیائھ الشدید من التقاریر المتداولة بشأن  مایك بنس أعرب- 
نائب الرئیس  مصیر الصحفي السعودي، التي اعتبرھا "مأساویة" في حال ثبوتھا، وتابع

 .""العالم یطالب بإجابات عن قضیة الصحفي السعودي أن  األمیركي
الحكومة السعودیة لدعم إجراء "تحقیق  مایك بومبیو دعا وزیر الخارجیة األمیركي- 

 .شامل" بشأن اختفاء خاشقجي، والتحلي بالشفافیة بشأن نتائجھ
 بریطانیا

تعمل من أجل الوصول بصورة عاجلة إلى  لندن قالت وزارة الخارجیة البریطانیة إن
الحقائق المتعلقة بمالبسات ما جرى مع خاشقجي، وصرح وزیر الخارجیة البریطاني 

نواف سعیا إلجابات عن  جیریمي ھان بأنھ التقى السفیر السعودي بلندن األمیر محمد بن
مصیر خاشقجي، وأضاف الوزیر البریطاني "إذا صحت التقاریر عن مصیر خاشقجي 

 ."فسنتعامل مع الواقعة بجدیة
  

 كندا 
إنھا قلقة على مصیر خاشقجي، مضیفة أن المسؤولین الكندیین  كندا قالت وزارة خارجیة

 .يیعملون بنشاط للحصول على مزید من المعلومات عن الصحفي السعود
 فرنسا
إنھا تشعر بالقلق بخصوص اختفاء جمال خاشقجي الذي وصفتھ بالشخصیة  فرنسا قالت

 .السعودیة المرموقة

 ألمانیا
حكومة األلمانیة عن قلقھا إزاء مصیر الصحفي السعودي، ودعت للكشف عن عبرت ال

 .مالبسات اختفائھ
 المفوضیة األوروبیة

، طلبنا وننتظر المجتمع الدولي مثل باقي أعضاء "المفوضیة األوروبیة قال متحدث باسم
 ."توضیحات من السلطات السعودیة حول مصیر السید خاشقجي

 البرلمان األوروبي
إنھ إذا صح ما یرد من اغتیال خاشقجي، فإن ذلك سیزید قلق  البرلمان األوروبي قال

عا رئیس لجنة حقوق اإلنسان البرلمان بشأن سجل حقوق اإلنسان في السعودیة، ود
 .بالبرلمان األوروبي السعودیة لكشف ما وقع لخاشقجي

 منظمة األمن والتعاون األوروبي
قال رئیس قسم حریة اإلعالم بالمنظمة ھارلم دیسیر إنھ مصدوم بشأن االدعاءات التي تفید 

األنباء فھي بمقتل خاشقجي في قنصلیة بالده بإسطنبول، وأضاف دیسیر أنھ إذا تأكدت ھذه 
 .جریمة غیر مسبوقة ضد الصحفیین

 األمم المتحدة
بأن  أنطونیو غوتیریش المتحدث باسم األمین العام لألمم المتحدة ستیفان دوجاریك صرح- 

األخیر یتابع عن قرب قضیة اختفاء خاشقجي، وأنھ سیكون لألمم المتحدة موقف بشأن 
 .لتحقیقات بالقضیةالموضوع لدى انتھاء ا
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قال المقرر الخاص لألمم المتحدة لحریة الرأي والتعبیر دیفد كاي إنھ یجب إجراء تحقیق  -
دولي ومستقل بشأن اختفاء الصحفي خاشقجي، وعبر المسؤول الدولي عن خشیتھ أن یكون 

 .اختفاء الصحفي السعودي ھدفھ تخویف المعارضین

 اللجنة الدولیة لحمایة الصحفیین
روبرت ماھوني نائب مدیر اللجنة في بیان إن على السعودیین "تقدیم تفسیر شامل قال 

 ."وذي مصداقیة بشكل فوري لما حدث لخاشقجي
  مراسلون بال حدود

واشنطن بوست جمال  قالت المنظمة إنھ في حال صحة التقاریر عن اغتیال صحفي
ول على اإلطالق في خاشقجي فإن ذلك "سیشكل ھجوما مروعا ومحزنا للغایة وغیر مقب

 ."حق حریة الصحافة
 ھیومن رایتس ووتش

دعت المنظمة الحقوقیة الدولیة إلى إشراك محققین دولیین في تحقیق شفاف للكشف عن 
وحدھا أو السعودیة، "نظرا لما فعلتھ  تركیا مصیر خاشقجي، وعدم ترك األمر في ید

 ."السعودیة من إساءة استغالل االمتیازات الدبلوماسیة
 منظمة العفو الدولیة

أمنستي) إنھ في حال تأكد مقتل الصحفي السعودي جمال  )منظمة العفو الدولیة قالت
؛ فسیكون ذلك "جریمة إعدام خارج نطاق إسطنبول خاشقجي في قنصلیة بالده بمدینة

عین القانون". وأكدت منظمة العفو أن قضیة الصحفي السعودي ستبعث إشارة مرعبة للمداف
 .عن حقوق اإلنسان والمعارضین في كل مكان

 المصدر : الجزیرة
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 (تواصل الغموض الذي یلف قضیة خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول الثالثاء الماضي (غیتي

قالت منظمة العفو الدولیة (أمنستي) إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 
قنصلیة بالده بمدینة إسطنبول التركیة، سیكون في حال تأكده جریمة إعدام خارج نطاق 

 .القانون

یلف قضیة خاشقجي عقب دخولھ  تواصل الغموض الذي وتأتي ھذه التصریحات وسط
الشرطة  الماضي، فبینما رّجحت استنتاجات الثالثاء إسطنبولفی السعودیة القنصلیة
 مقتلھ، تنفي السلطات السعودیة ذلك. التركیة

باء وقالت مدیرة البحوث في برنامج الشرق األوسط بالمنظمة لین معلوف تعقیبا على األن
 المتعلقة بمقتل خاشقجي، إن اختفاءه یُشكل مصدر قلق كبیر منذ دخولھ مبنى القنصلیة.

وأضافت أنھ إذ تأكدت صحة ھذه األنباء فإن ذلك یعتبر منحدرا جدیدا سیئا للغایة، وطالبت 
 بإجراء تحقیق مستقل وتقدیم المسؤولین إلى العدالة مھما عال شأنھم.
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 إشارة مرعبة
وھي منطقة خاضعة -وف إلى أن عملیة االغتیال داخل مبنى القنصلیة وأشارت لین معل

 .ستكون بمثابة جریمة إعدام خارج القانون -للنظام القضائي السعودي

وأكدت منظمة العفو الدولیة أن ھذه القضیة ستبعث بإشارة مرعبة للمدافعین عن حقوق 
مالذ آمن خارج  اإلنسان والمعارضین في كل مكان، وستقوض أي مفھوم للبحث عن

 السعودیة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الخروج عّما وصفتھ بالصمت المطبق تجاه قمع 
 السلطات السعودیة لحریة الرأي، وطالبتھ بالضغط علیھا للكشف عن مصیر خاشقجي.

 المصدر : الجزیرة
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 (لن تمر مرور الكرام (غیتي -إذا ثبتت-كاي أكد أن جریمة اغتیال خاشقجي 

لحریة الرأي والتعبیر دیفد كاي بفتح تحقیق دولي  لألمم المتحدة طالب المقرر الخاص
األنباء والتسریبات التي ومستقل في قضیة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في ظل 

 .بإسطنبول السعودیة تتحدث عن قتلھ في القنصلیة
إنھ في ظل حدیث بعض سلطات إنفاذ القانون  الجزیرة وقال كاي في حدیث مع

عن مقتل خاشقجي في قنصلیة السعودیة، ونفي األخیرة لتلك االتھامات، وبالنظر  تركیا في
لعظمة ھذه القضیة وتعقیدات المسائل الدبلوماسیة؛ فنحن بحاجة إلى تحقیق دولي ومستقل 

 .في ھذه القضیة

ل تأكد مقتل خاشقجي؛ قال كاي إن لجنتھ ستدعو وبشأن اإلجراءات الواجب اتخاذھا في حا
األسرة الدولیة للقیام ببعض اإلجراءات من خالل إنشاء نوع من اآللیات المستقلة للمحاسبة 
والمساءلة على ھذه العملیة (عملیة االغتیال)، كما یجب التفكیر في بعض التبعات األخرى 

 .التي قد تتولد عن ذلك
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الضبط ما اإلجراءات التي یجب اتخاذھا بحق السعودیة وأضاف أنھ ال یعرف حالیا ب
تحدیدا، إذا ثبتت مسؤولیتھا عن اغتیال خاشقجي، ولكن المؤكد أن جریمة كھذه لن تمر 

 .مرور الكرام من جانب األسرة الدولیة

والصحف الغربیة باتخاذ  وفي السیاق ذاتھ، طالبت عدد من المنظمات الحقوقیة الدولیة
 .ذا تأكد اغتیال الصحفي جمال خاشقجيإجراءات صارمة إ

التي یكتب فیھا خاشقجي مقال  واشنطن بوست من بینھا صحیفة-وأفردت صحف عدیدة 
ات لتغطیة قضیتھ منذ اختفائھ الثالثاء الماضي بعد زیارتھ قنصلیة بالده مساح -رأي
 .إسطنبول في

 المصدر : الجزیرة
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العالقات االقتصادیة السعودیة 
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 (تركیا أصبحت وجھة مفضلة للسیاح السعودیین (الجزیرة

بعالقات اقتصادیة یصفھا البلدان بالقویة والصلبة، ویعكس ذلك  تركیاو السعودیة ترتبط
حجم التبادل التجاري بینھما الذي یناھز ثمانیة ملیارات دوالر، وتدفق االستثمارات البینیة، 

تدخل  بجانب زیادة عدد السیاح السعودیین الذي یقصدون تركیا، والعمالة التركیة التي
 السوق السعودیة.

في أعقاب عدد من الزیارات الرسمیة التي قامت بھا قیادات  وتعززت ھذه العالقات
في یولیو/تموز  الریاض إلى أردوغان البلدین، كان بینھا زیارة للرئیس التركي رجب طیب

 .2016 في أبریل/نیسان سلمان بن عبد العزیز ، سبقتھا زیارة للملك السعودي2017
 2016في یولیو/تموز  محاولة االنقالب الفاشلة لكن ھذه العالقات تأثرت إثر

منذ یونیو/حزیران  الدوحة في قضیة الحصار المفروض على لقطر المؤید أنقرة وموقف
، لتنضاف إلیھما قضیة اختفاء اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي عقب دخولھ 2017

 .إسطنبول القنصلیة السعودیة في
إذا ثبت مقتل خاشقجي فسیكون لھ عواقب وخیمة على العالقات  وحذر محللون من أنھ

 .أنقرةالمتدھورة أصال بین الریاض و
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 وتالیا رصد ألھم المؤشرات التي تعكس طبیعة العالقات االقتصادیة بین تركیا والسعودیة:

 نمو التبادل التجاري
لى أن التبادل التجاري بین السعودیة وتركیا یبلغ حالیا نحو ستة ملیارات تشیر المعطیات إ

، قبل أن یتراجع 2012عام  زھاء ثمانیة ملیارات دوالر، في حین كان حجم ھذه المبادالت
 في السنوات التالیة.

، وسط مساع بین البلدین لتعزیز باألزمة السوریة وتأثرت التجارة بین السعودیة وتركیا
 عالقاتھما التجاریة.

 3.5ملیار دوالر، مقابل واردات من تركیا بـ 2.5وتبلغ الصادرات السعودیة نحو تركیا 
 ملیارات دوالر.

ما  الریاضو وفي خالل السنوات الثماني الماضیة بلغ حجم التبادل التجاري بین أنقرة
 ملیار دوالر. 50مجموعھ 

 270أن معدل قیمة الصادرات التركیة الشھریة إلى السعودیة بلغت  كما تظھر المعطیات
 .2017و 2014ملیون دوالر بین عامي 

والر خالل ملیارات د 10ویتطلع البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري بینھما إلى 
 السنوات المقبلة.
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 (الجزیرة) ربع استثمارات السعودیة بتركیا تتركز في القطاع العقاري

 استثمارات قویة
وتظھر البیانات أن عدد الشركات السعودیة في تركیا ارتفع إلى نحو ألف شركة، بعدما 

 ملیارات دوالر.. وتستثمر ھذه الشركات أكثر من ستة 2011عام  شركة 11كان العدد 

وجاء ھذا النمو في عدد الشركات بعدما أقرت تركیا منح حق التملك للمستثمرین األجانب 
 وتطمح أنقرة إلى زیادة عدد الشركات السعودیة في بالدھا. .2012في 

ملیار دوالر، وتتركز في قطاع  11وتقدر االستثمارات السعودیة في تركیا بأكثر من 
 شركة. 249%، أي 25یستأثر ھذا القطاع بنحو  العقارات بشكل خاص، حیث

 كما تشمل االستثمارات السعودیة في تركیا قطاعات الصناعة والطاقة واألغذیة.

ویملك المستثمرون السعودیون في تركیا نصیب األسد من حصص األجانب في القطاع 
المشترین في العقاري التركي، وغالبا ما تتراوح مواقعھم بین الحصة األولى والثانیة من 

 التقاریر الشھریة والفصلیة حول شراء العقار التركي من األجانب.

ضمن قائمة أھم الدول المستثمرة في  17واحتلت السعودیة في العام الماضي المرتبة 
 قبل ذلك. 12تركیا، بعدما كانت تحتل المرتبة 

 2016العام شركة حتى  200في المقابل بلغ عدد الشركات التركیة في السعودیة نحو 
 ملیون دوالر. 642بحجم استثمار قدره 

وتركز االستثمارات التركیة في السعودیة على قطاعات البنى التحتیة واإلنشاءات بما فیھا 
 المطارات وخطوط القطارات.

مشروعا  41مشروعا، منھا  159وبلغ عدد المشاریع المشتركة بین البلدین حوالي 
 غیر صناعیة.مشروعا في مجاالت  118صناعیا، و

ملیار  25وتھدف تركیا إلى رفع حجم االستثمارات السعودیة على أراضیھا إلى 
 دوالر.



 

 (غیتي) علم تركیا والسعودیة

 
 

 انتعاش السیاحة
یعد قطاع السیاحة التركي واحدا من أھم المجاالت التي تعزز العالقات بین أنقرة 

 والریاض.

السعودیین الوافدین إلى تركیا زاد في النصف األول من العام وتقول أنقرة إن السیاح 
 %، مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي.35بنسبة  2018

ألف سائح سعودي  620وبحسب السفیر التركي في الریاض أردوغان كوك فإن 
 تركیا العام الماضي، متوقعا أن یرتفع ھذا العدد في العام الجاري. زاروا

اختار عدد من المواطنین السعودیین االستقرار في والیات تركیة عدیدة مثل إسطنبول كما 
 الة األناضول عن السفیر كوك.وطرابزون وغیرھا، وفق ما نقلتھ وك بورصةو

آالف سائح، لتحتل  205وبلغ عدد السیاح السعودیین الذین زاروا تركیا في العام الماضي 
 في حجم السیاحة العربیة بتركیا. العراقالسعودیة الرقم الثاني بعد

في المقابل تحتل السعودیة المرتبة السادسة بین الدول التي یقیم األتراك فیھا خارج بلدانھم. 
ألف مغترب یعمل أغلبھم في مجاالت  100ویبلغ عدد المغتربین األتراك فیھا أكثر من 
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والدیكور، واألعمال المھنیة كصالونات الحالقة والمطاعم ومحال  األسنان الطب وخاصة
 بیع الغاز.

 المصدر : وكاالت,الجزیرة,مواقع إلكترونیة
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 (خاشقجي متحدثا أمام ندوة في بریطانیا عن شؤون المنطقة في أواخر الشھر الماضي (رویترز

اإلخباریة مقابلة أجرتھا مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي  "بي بي سي "نشرت شبكة
ة للسعودیة خشیة المضایقة قبل ثالثة أیام من اختفائھ، عبّر فیھا عن نیتھ عدم العود

واالعتقال. وقال إنھ ال یعتبر نفسھ معارضا لكنھ یرید فقط "بیئة حرة یعبر فیھا عن رأیھ 
 ."بحریة

وردا على سؤال عن وضعھ الحالي، قال خاشقجي في المقابلة "وجدت نفسي أسافر كثیرا 
وواشنطن. وال أعتقد أنھ سیكون بإمكاني أن أعود إلى الدیار، إسطنبول واآلن أنا أعیش بین

فلقد سمعت أن أحد أصدقائي اعتقل وھو لم یرتكب أي جرم، وھو ما دفعني لعدم التفكیر 
 ."السعودیة في العودة إلى

وأوضح أن صدیقھ المعتقل "لم یكن حتى یتحدث، ربما كان یتحدث بشكل نقدي خالل حفل 
 ."یة، وھو أمر لم نتعود علیھ ولم نختبره إطالقاعشاء، ھذا ما أصبحنا علیھ في السعود

  
وعن االعتقاالت التي شھدتھا المملكة، قال خاشقجي "الناس اآلن یسألون لماذا ھذه 

وھذا یخیف كثیرا من الناس،  االعتقاالت؟ مؤخرا فقط تم اعتقال كاتب عموٍد اقتصادي..
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قین ألن ھؤالء لیسوا ألننا نتحدث عن شخص مقرب من الحكومة، لن أستخدم وصف منش
 ."منشقین على اإلطالق، ھؤالء لدیھم فقط رأي مختلف

وعن طبیعة موقفھ من الحكم، قال "أنا حتى اللحظة ال أعتبر نفسي معارضا، وقد قلت 
مرارا إنني كاتب فقط أرید بیئة حرة للكتابة وإبداء رأیي، وھذا ما أقوم بھ في 

حیث منحوني منبرا للكتابة بحریة، وأنا آمل لو أني أحظى بمنبر  وستب واشنطن صحیفة
 ."في بلدي

، أجاب خاشقجي "نحن بن سلمان محمد وردا على سؤال آخر بشأن سیاسة ولي العھد
بصدد تحول جدي ینخرط فیھ كل سعودي ویؤثر على كل سعودي، وكما قال أحد 

لى الناس یجب أن یناقشھ الجمیع، لذلك فإن ھذا التحول الجاد الذي ما یؤثر ع إنجلترا ملوك
واألمیر یفاجئنا كل بضعة أسابیع أو أشھر بمشروع تكلفتھ  یجري ال یخضع للنقاش،

ملیارات الدوالرات، وھو ما لم تتم مناقشتھ ال في مجلس الشورى وال في الصحافة، 
  ."والناس سیھللون فقط

 الجزیرة + وكاالت المصدر :
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Video Play 

أثار الفیلم الوثائقي "آل سعود.. عائلة في حرب" الذي انتھت ھیئة اإلذاعة 
 من بث حلقاتھ الثالث؛ جدال واسعا بین عدد من البریطانیین. )بي.بي.سي( البریطانیة

لذي أخرجھ مایكل رودین؛ نافذة لالطالع على واعتبر صحفیون ونقاد بریطانیون الفیلم ا
محمد بن  ، والتحدیات التي تواجھ ولي العھد األمیرالسعودیة أسرار العائلة الحاكمة في

، وھل سیتمّكن من تنفیذ مزاعمھ باإلصالح في ظل اعتماده سیاسات داخلیة قمعیة سلمان
 وخارجیة مثیرة للجدل.

مدار ثالثة أسابیع، تابع مشاھدو قناة التلفزیون الثانیة التابعة للبي.بي.سي وثائقیا وعلى 
تضّمن معلومات تكاد تكون غیر مسبوقة في تفاصیلھا عن التمویل السعودي الوارد من 

 القطاعین العام والخاص لتسلیح جماعات حول العالم تُصنف في خانة اإلرھاب والتطرف.

الحاكمة مع دول غربیة وشركات تصنیع األسلحة  عالقات العائلة السعودیةبحث الوثائقي و
، وممارسات النخبة السعودیة في ما یتعلق بحقوق اإلنسان، وتفاصیل أخرى وتوریدھا
 صادمة.
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البلد األكثر قوة وسریة -ویطرح الوثائقي تساؤال محوریا: ھل یمكن أن تكون السعودیة 
 عا لالستقرار أم للفوضى في العالم؟داف -حسب وصف العمل التلفزیوني

الخارجیة التي  تساؤالت كثیرة لدى كثیرین بشأن سیاسة األمیر ابن سلمان كما أثار الفیلم
وصفوھا بأنھا ذات نزعة مغامراتیة وموغلة في العدوانیة والوحشیة، حیث حملوا بشدة 

والتي یقولون إنھا أقذر حرب تخوضھا المملكة في  الیمن على الحرب التي یقودھا في
 تاریخ الشرق األوسط، وإنھا تسیر بالعالم العربي إلى جحیم.

ل خاشقجي أن الفیلم یخدم جھود ورأى الكاتب الصحفي والمحلل السیاسي السعودي جما
ال  فصائل المعارضة السوریة ابن سلمان في اإلصالح، معتبرا أن دعم السعودیة لعدد من

 السعودیین االعتذار عنھا، مضیفا أن ابن سلمان أوقف دعم الفكر الوھابي. یتطلب من

وأبدى خاشقجي استغرابھ من منع السلطات السعودیة لفریق الفیلم من دخول المملكة ألن 
 الفیلم یخدم أھداف ابن سلمان في اإلصالح.

ت السعودیة لھ وأقر بأن الفیلم یكشف أمورا سلبیة عن السعودیة، معتبرا أن تجاھل السلطا
إلى أن السلطات طلبت من الكتاب  وعدم التعلیق علیھ لن یعطیھ زخما كبیرا، الفتا

السعودیین عدم التعلیق على الفیلم، ومضیفا أن السعودیین یعلمون حجم استشراء الفساد 
 داخل بالدھم.

ن من جانبھ، قال المحلل السیاسي المتخصص في شؤون الشرق األوسط والخلیج بیل لو إ
رؤیة  ابن سلمان ال یُحب أن یُنتقد، ولذلك فمن الخطر جدا في السعودیة الیوم أن ینتقد أحد

 أو الحرب في الیمن. 2030
تحتج على الزیارة المرتقبة البن سلمان  بریطانیا بیل لو أن المنظمات الحقوقیة في وأضاف

، لكن الحكومة البریطانیة بحاجة إلى العقود والصفقات التي سیتم توقیعھا أثناء لندن إلى
 الزیارة، وھو ما یدفعھا للترحیب بھ.

كما أنھ حصل على قوة كبرى، وھو ما یجعل  وأوضح أن "ابن سلمان خلق أعداء كثیرین
الطریق أمامھ صعبا للغایة إذا بقي على ھذه الحالة من الغطرسة والغرور، إال إذا تعلم من 

وحّسن الوضع  قطر أخطائھ وأخرج السعودیة من الحرب في الیمن وأنھي الخالف مع
 ".2030االقتصادي عبر تحقیق رؤیة 

 المصدر : الجزیرة
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 (رةاألمیر متعب بن عبد هللا وزیر الحرس الوطني المعزول (یمین) مع األمیر محمد بن نایف ولي العھد السابق (الجزی

أمرا  سلمان بن عبد العزیز إصدار الملك السعودي  تباینت ردود فعل المغردین بشأن
أمیرا وأربعة وزراء  11 من اعتقاالت شملت بتشكیل لجنة لمكافحة الفساد وما تالھا

 .حالیین وعشرات الوزراء السابقین، بین مؤید ومعارض للخطوة

  

اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي، ودشن  االعتقاالت حتى وما إن تم اإلعالن عن
نشطاء سعودیون عدة وسوم منھا ما تصدر قائمة الترند العربي والعالمي مثل 

#لن_ینجو_أحد، #متعب_بن_عبد هللا، _نوفمبر، 4#ثوره_
الملك_یحارب_الفساد المركز األول في قائمة الترند لعدة ساعات مع  #وسموتصدر

 .االعتقاالت انطالق حملة

 ."وقال مغردون إن الفاسدین كثر، و"قلیل من سینام مطمئنا ھذه اللیلة

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b3ddfe0b-2a42-4c82-ac84-dbd10a650e99
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/7169bb57-8520-4ebb-8388-353e22ab8b6d


، محمد بن سلمان على الفساد أطلقھا ولي العھد ثورة یعد إنشاء اللجنة ورأى مغردون أن
 .مقطع فیدیو لھ وھو یتعھد بمكافحة الفساد كائنا من كان الفاسد أمیرا أو وزیرا وتداولوا

دون بالنیة الحقیقیة للملك وولي عھده في محاربة الفساد، من جھة أخرى شكك مغر
محمد بن سلمان یرغب في التخلص من كل المعارضین  وأرجعوا السبب الحقیقي إلى أن

لتمھید الطریق أمام تعیینھ ملكا للبالد، وخاصة األمیر متعب بن عبد هللا وھو الرجل القوي 
 .محمد بن نایف في الدولة بعد إزاحة األمیر

مغردون "كیف للملك أن یحارب الفساد، وھو من أنفق عشرات المالیین خالل  وتساءل
 ."المغرب إجازتھ في

اآلن لیس شأنا داخلیا فحسب، رغم أھمیتھ على  السعودیة فیما قال مدونون إن ما یجري في
ھذا الصعید، بل ھو شأن خارجي أیضا. السیاسة الخارجیة ستكون أوضح بعد استقرار 

 .العھد الجدید
 #امل�_حيارب_الفساد

ِة السلطان.حماربة الفساد ٔأمه� در�ٍة يف ُسمل� إالصالح املايل وإالداري، مفىت   �سل�َل امللك�ُف �شأٔن الناس ِمن رقابته �ىل نفسه وَجَب َرد�ُُه بقو�
  November 4, 2017 (@saudalshureem)سعود الرشمي— 
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ھدف كان متعب بن عبدهللا، البقیة لمجرد التغطیة وتشتیت الرأي العام عن الھدف الحقیقي.    
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والوزراء ولي العھد محمد بن سلمان یرأس لجنة مكافحة الفساد التي أصدرت قرارات باعتقال العشرات من األمراء 
 ((رویترز

أركان البیت السعودي في جمیع االتجاھات. ففي االقتصاد محمد بن سلمان یھز ولي العھد
مع السعودي المحافظ ونخبھ، المتسارعة المجت والسیاسة والدین والمجتمع تصدم قراراتھ

عرفت بـ"مذبحة األمراء" في  وجاءت القرارات األخیرة التي
 .تقرب ولي العھد أكثر من العرش  سابقة إجراءات  سیاق

التي تم تشكیلھا بأمر ملكي أمس -فقد أكدت وسائل إعالم سعودیة أن لجنة مكافحة الفساد 
یرا وأربعة وزراء حالیین وعشرات أم 11قد أمرت باعتقال  -ویرأسھا محمد بن سلمان

 .الوزراء السابقین

مع صدور أوامر ملكیة بإقالة وزیر الحرس الوطني األمیر متعب  وتزامنت ھذه التوقیفات
 .بن عبد هللا من منصبھ
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األمیر متعب بن عبد هللا وزیر الحرس الوطني المعزول (یمین) مع األمیر محمد بن 
 (مواقع التواصل اإلجتماعي) نایف ولي العھد السابق

 حملة تطھیر
وال یجادل معظم السعودیین في موضوع محاربة الفساد، لكن الكثیر منھم 

مسألة استدعاء ھذا الملف من قبل ولي العھد وطریقة تنفیذه بعد سویعات من  على یتحفظ
الخصوم، إعالن تشكیل لجنة مكافحة الفساد، التي یرأسھا بنفسھ وتوظیفھ في إقصاء 

شخصیات عرفت بأنھا مناوئة لھ، أو  الشخصیات التي اعتقلت من بین وأن خصوصا
 .وملف العالقات الخارجیة قطرحصار  مختلفة معھ في بعض القضایا وبینھا

فالبعض رأى أن الفساد كان ینخر المؤسسات السعودیة بما فیھا أجھزة السلطة مما یستدعي 
نتاج نزعة  أن القرارات األخیرة ال تعدو أن تكون آخرون إصدار قرارات كھذه، فیما رأى

 .للتفرد بالسلطة وتصفیة كل المناوئین
اتب جمال خاشقجي إنھ "إیمانا بمذھب الواقعیة والتدرج وفي رد فعلھ على القرار، قال الك

فما حصل البارحة عظیم جدا"، لكنھ أشار إلى أن المحاسبة االنتقائیة عدالة ناقصة"، كما 
 .تویتر حصل یدخل في تصنیف تغییر قواعد اللعب، وفق تغریدة على قال إن ما

وأبدى المعارض السعودي ورئیس منظمة "القسط" لحقوق اإلنسان یحیى عسیري تحفظھ 
على القرارات، وقال للجزیرة إن على السلطات السعودیة إذا كانت جادة في مكافحة 

 .المجتمع في محاربتھ عبر برلمان منتخبالفساد، أن تشرك 
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واعتبرت الكاتبة المعارضة مضاوي الرشید أن ما حصل في الواقع "تصفیة ألمراء قد 
محمد بن سلمان، وإیقاف بعض الوزراء تغطیة وتمویھا"، مشیرة إلى أن أسھل  ینافسون

 ."للتخلص من األمراء المنافسین "سجنھم في قضایا فساد  طریقة
لحظة وفاة ستالین، "مؤامرات  االتحاد السوفییتي ید وضع المملكة بوضعوشبھت الرش

 ."وتصفیات داخل الحلقة المغلقة

أن قرارات االعتقال تعبر عن  -في إحدى تغریداتھ-من جھتھ  فقیھواعتبر المعارض سعد ال
حالة صدام داخل العائلة المالكة، مؤكدا أن إعفاء األمیر متعب بن عبد هللا أخطر من بقیة 

 .الحملة

 

ولي العھد السعودي محمد بن سلمان اتخذ قرارات لتقلیص نفوذ المؤسسة 
 (أسوشیتد برس) الدینیة

 العرشطریق 
وتشیر ھذه المواقف إلى أن حملة االعتقاالت التي نفذت لیل األحد أكثر من قضیة مكافحة 

وتثبیت نھائي ألركان سلطة  سعودیون أشبھ باالنقالب الناعم، الفساد، بل یراھا معارضون
 .محمد بن سلمان قبل انتقال العرش إلیھ

نعتبر تصفیة الحسابات محاسبة"، في أن  وقال المعارض غانم الدوسري إنھ "من السخف
 .إشارة إلى تصفیة بن سلمان لحساباتھ مع خصومھ ومناوئین لھ عبر ملف الفساد
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عام  شغل منصب وزیر الحرس الوطني منذ وتأتي إقالة األمیر متعب بن عبد هللا، الذي
ملیة كع -1990تدرج فیھا منذ عام  التي-األمنیة  ولھ نفوذ قوي داخل ھذه المؤسسة 2010

في وجھ محمد بن سلمان الستالمھ العرش، وقد  في المؤسسات األمنیة إزاحة آلخر العقبات
ترى  قائد القوات البحریة عبد هللا السلطان وإحالتھ على التقاعد، حیث تمت أیضا إزاحة

جاء خوفا من انقالب الحرس الوطني على  مضاوي الرشید أن إزاحة األمیر متعب الكاتبة
 .ولي العھد

لضمان الوالء الكامل لمؤسسة  -الذي یشغل أیضا منصب وزیر الدفاع-یسعى بن سلمان و
 .الحرس الوطني من خالل تعیین أحد رجالھ وإزاحة خصمھ

محمد بن  وتعد إزاحة متعب بن عبد هللا بن عبد العزیز تتمة لما بدأ قبل أشھر، حیث أُقصي
، وتولى محمد اإلقامة الجبریة ووِضع تحت 2017من والیة العھد في یونیو/حزیران  نایف

الملیاردیر الولید بن طالل جاءت   وأشارت تسریبات إلى أن اعتقال بن سلمان المنصب.
وأنھ ھدد بسحب أموالھ واستثماراتھ من  على خلفیة مطالبتھ بإطالق سراح محمد بن نایف،

 .السعودیة

، یمتد نفوذ ولي العھد محمد بن سلمان إلى كل ومن خالل السیطرة على الحرس الوطني
السیاسیة والعسكریة واألمنیة االقتصادیة والدینیة، فھو یرأس المؤسسة  مؤسسات الدولة

ومجلس الشؤون السیاسیة واألمنیة ومجلس الشؤون االقتصادیة  العسكریة كوزیر للدفاع
على شرایین والتنمیة، كما یمتلك مجموعة استثماریة ضخمة، تسعى للسیطرة 

 .بالضغط على منافسیھا عبر ملفات فساد االقتصاد

-إن حجم "ھذا التطھیر" الذي لم یسبق لھ مثیل  وقالت صحیفة "فینھ مینوت" الفرنسیة
سیمكن ولي العھد الشاب محمد بن سلمان من  -حملة االعتقاالت واإلقاالت  في إشارة إلى

 .تعزیز قبضتھ على السلطة
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 (رویترز) دي محمد بن سلمان مع الرئیس األمیركي دونالد ترمبولي العھد السعو

 مشروع سلطة ودولة
الجاریة في السعودیة ضمن السیاق العام الذي  موجة االعتقاالت واإلقاالت فھم ویمكن

، وھو بعد ولیا للعھد إذ "2030رؤیة  "منذ تولیھ والیة العھد وضمن أطلقھ محمد بن سلمان
یطرح نفسھ كإصالحي یقترب من درجة "الثوریة"، ویمحور كل الدولة حول شخصھ، 

 .السلطة والدولة  ل خیوطعبر اإلمساك بك

رجل التحول  على اعتبار أنھ للوالیات المتحدة والغرب بشكل عام وفي ذلك یقدم نفسھ
الكبیر في السعودیة، ویسعى إلى تحدیث المجتمع السعودي، وإعادة تشكیل النظام السیاسي 

موذج إلى ن والتحول بالمملكة على الدولة أو نزعھا عبر تقلیص سیطرة المؤسسة الدینیة
 .مختلف تحت قیادتھ

منح المرأة حق قیادة السیارة، وتقلیص نفوذ ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ولعل
، واعتقال عدد كبیر من علماء الدین والشیوخ، واالنفتاح "ھیئة كبار العلماء "وإعادة تشكیل

"نیوم" وقبلھ "مشروع  على الفنون في مجتمع تحكمھ النزعة الدینیة، وإعالن مشروع
تأتي كلھا في سیاق تقدیم أوراق اعتماده لدى الغرب، كرجل "علماني  البحر األحمر"،

 ."مستنیر
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، فھو الوالیات المتحدة على الصعید الخارجي أیضا مع مطالب انویتماھى مشروع بن سلم
في  إسرائیل إدماجوال یرى مانعا من  یطرح نفسھ كعدو إلیران وحائط صد لمشروعھا،

 .المنطقة سیاسیا واقتصادیا

 للمنطقة، تتطلب أوال  والترتیبات التي تھیأ وھذا التماھي مع المشروع األمیركي
یقوم بھا بن سلمان على الصعید الداخلي والضربات الخاطفة   الخطوات السریعة التي تلك

 .التي یوجھھا لخصومھ لالستیالء على الدولة وتثبیت رؤیتھ للنظام السیاسي

وصول رؤیة بن  شكوكا في -كما لدى السعودیین أنفسھم-لدى األمیركیین   غیر أن
إلى بر األمان، حیث تخشى واشنطن "حدوث  لیةبشكلھا الحالي وبأدواتھاالحا سلمان

"أن بي سي نیوز"   اضطرابات وفوضي وانھیار في بنیة المملكة" بحسب موقع شبكة
 .األمیركیة

األمیر  العدد الكبیر من األمراء، وخاصة وتشیر صحیفة "لوموند" الفرنسیة إلى أن اعتقال
ى المستوى الداخلي، وكذلك في الولید بن طالل، من شأنھ أن یسبب موجة من الصدمات عل

 .عالم المال على المستوى الدولي وفق تقدیرھا

وإذا كان بن سلمان قد نجح في تفادي الكثیر من ردات الفعل الداخلیة في القرارات السابقة 
التي اتخذھا، فإن ھذه الحملة على ضخامتھا، وھي التي طالت رموزا في عالم السیاسة 

 .لة كثیرة حول تداعیاتھاوالمال واألعمال تنثر أسئ
 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الجزیرة,مواقع إلكترونیة
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البلدین (أسوشیتد أردوغان (یمین) یصافح الملك سلمان بعد تقلیده وسام الجمھوریة تعبیرا عن العالقات القویة التي تجمع 
 (برس

رسالة قویة وذات معنى كبیر جدا للعالقات بین البلدین الشقیقین"، ھكذا وصف الرئیس "
وھو  لبالده، سلمان بن عبد العزیز الملك السعودي زیارةرجب طیب أردوغان التركي

 .وصف یؤكد أھمیة الزیارة وداللتھا وانعكاساتھا على العالقات بین البلدین

نھایة  الریاض الزیارة التي تأتي بعد أقل من أربعة أشھر لزیارة قام بھا أردوغان إلى
خالل ستة أشھر  تركیا لك سلمان إلىدیسمبر/كانون األول الماضي، والتي تعد الثانیة للم

الحرص المتبادل بین الجانبین على التواصل والتباحث  -حسب مسؤولي البلدین-تعكس 
 الجھود.وتبادل الرؤى وتنسیق 

وال یقتصر األمر على تنسیق الجھود فقط بحسب الرئیس التركي الذي یرغب في اتخاذ 
خطوات عملیة من شأنھا تكریس العالقات بین البلدین في كافة المجاالت، معتبرا 

 والریاض یمكن لھما االرتقاء بعالقتھما إلى أعلى المستویات. أنقرة أن
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یسمبر/كانون وقد عكس االتفاق على إنشاء مجلس للتعاون اإلستراتیجي بین البلدین في د
األول الماضي ھذا الحرص على توطید العالقات، حیث یركز المجلس على مشاریع 

التعاون المشترك في عدة مجاالت، على رأسھا المجاالت األمنیة والعسكریة والسیاسیة 
 واالقتصادیة والتجاریة واالستثماریة والطاقة والتعلیم والشؤون الثقافیة والطب.
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OK 
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 ثقل الزیارة 
ویضفي ثقل البلدین أھمیة مضاعفة على لقاءات قادتھما، فضال عن توقیت ھذه اللقاءات 

 والزیارات، وتقارب رؤى الجانبین تجاه العدید من ملفات المنطقة.
الكبیر في العالقات وال یختلف محللون ومختصون بشأن ھذه األھمیة التي تعكس التطور 

، وھو ما أكده الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أعرب عن السعودیة التركیة
على  -بما لدیھما من إمكانیات اقتصادیة كبیرة-تان اعتقاده بأن السعودیة وتركیا قادر

 تشكیل الشرق األوسط الجدید.

ھناك عالقات ثنائیة متمیزة في الجوانب االقتصادیة، حیث  وأوضح من خالل قراءتھ أن
یوجد تعاون ھائل في مجال التصنیع العسكري من خالل مشاریع متقدمة تسعى السعودیة 

ولوجیا التركیة لتصنیع أسلحة وكذلك التعاون الكبیر بین عبرھا إلى االستفادة من التكن
 البلدین في مجال اإلسكان والطاقة.

 عالقات تكامل
ویتفق الكاتب والباحث السیاسي التركي محمد زاھد غل مع خاشقجي، ویصف العالقات 

 بین البلدین بأنھا عالقات تكامل أكثر منھا عالقات ممیزة.

تراتیجیة متطابقة بین البلدین في ما یتعلق بأمن واستقرار كما اعتبر غل أن الرؤیة اإلس
 المنطقة والحرب على اإلرھاب في إطار التحالف اإلسالمي.

ھذا التطابق في الرؤى عكستھ مواقف كل من أنقرة والریاض بشأن القضایا اإلقلیمیة 
 وغیرھا من قضایا المنطقة. والعراق سوریا في

وفي ھذا السیاق، یقول خاشقجي إن كال من أنقرة والریاض معنیتان جدا بما یجري في 
واالستعداد للمشاركة فیھا، كما ال  الثورة السوریة اون والتزام تجاهسوریا ویوجد بینھما تع

على قضیة  مااالستقرار في سوریا، إضافة إلى اتفاقھ وروسیا إلیران یرید البلدان
  .تنظیم الدولة اإلسالمیة ضد الحرب
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 (رویترز) لقاءات الزعیمین عكست أھمیة العالقات وتقارب وجھات النظر

 الرؤىاتساق 
وتتسق رؤى البلدین أیضا بشأن الملف العراقي، حیث ال ترید كل من السعودیة وال تركیا 

من قبضة تنظیم الدولة، حسب الموصل دینةالمشاركة في استعادة م والحشد الشعبي إلیران
 قراءة خاشقجي.

-عن السلطة  بشار األسد من جھتھ، یرى غل أنھ في حال عدم رحیل الرئیس السوري
فإن من المؤكد أن یراجع البلدان حساباتھما ویتم البحث  -والذي تؤكد علیھ السعودیة وتركیا

 قة مختلفة عن السابق.عن الخطة التي تتمثل في دعم المعارضة السوریة بطری

وأشار في ھذا السیاق إلى أن السعودیة أعلنت سابقا عن استعدادھا لمواجھة عسكریة بریة 
في سوریا عبر األراضي التركیة الستھداف اإلرھاب، كما أن المنطقة اآلمنة في سوریا 

 مطروحة بالنسبة لتركیا وتوافق علیھا السعودیة.
سلمان عن سیاسة إقلیمیة جدیدة وتعاون إسالمي مختلف  كما توقع غل أن تثمر زیارة الملك

من ستكون  طھران عن السابق لمواجھة التحدیات في المنطقة والعالم اإلسالمي، معتبرا أن
أكثر المنزعجین من التحالف السعودي والتركي ألنھا تھدد بشكل مباشر 

 بالمنطقة. مصالحھا
 المصدر : الجزیرة
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 (عدد المعتقلین تجاوز المئة بعد شھر من "أكبر حملة اعتقاالت في المملكة" وفق وصف غاردیان البریطانیة (الجزیرة

، وفقا "السعودیة اعتقاالت تشھدھاككرة الثلج التي تكبر یوما بعد یوم، تتوسع "أكبر موجة 
لوصف صحیفة غاردیان البریطانیة. وبغیاب أي إحصائیة توثق عددھم، یؤكد ناشطون 

 .تقلین تجاوز المئةأن عدد المع
 
سبتمبر/أیلول الماضي شن جھاز أمن الدولة حملتھ باعتقال عدد من أشھر  منذ التاسع منف

، ثم الشیخ عوض القرني، فالدكتور سلمان العودة ، بدأت بالداعیة الشھیرالدعاة والخبراء
علي العمري، والخبیر االقتصادي عصام الزامل، لتتوسع الحملة وتشمل بعدھا العشرات 
من الدعاة والنشطاء والمفكرین وأصحاب الرأي وإعالمیین وقضاة، ووصلت حد اعتقال 

 .مسؤولین كبار في وزارة العدل

، السلطات السعودیة قناة فور شباب التي یدیرھا الدكتور علي العمري غلقتكما أ
 .وأفرجت عن معتقلین بعد تعھدھم بعدم الكتابة أو الحدیث في الشأن العام
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وفي سیاق ال یبدو مرتبطا بالحملة، تحدث نشطاء عن اعتقال األمیر عبد العزیز بن فھد 

المملكة، وبعضھا كان موجھا بشكل غیر مباشر للحكم الذي عرف بانتقاداتھ لألوضاع في 
 .العربیة المتحدة اإلمارات وحلفائھ وخاصة دولة

 

Video Play 

 الدولةأمن  

 
 

 
 

Azzam Tamimi عزام@AzzamTamimi 

 

 

 

: لم تقم بھا وزارة الداخلیة وإنما جھاز أمني جدید تأسس في یولیو باسم السعودیة#واشنطن بوست عن اعتقاالت 
 "رئاسة أمن الدولة" تابع للدیوان الملكي

Oct 6, 2017 -11:12 PM  
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یكرس مرحلة غیر  -أحدث جھاز أمني في السعودیة-وبدا للمراقبین أن جھاز أمن الدولة 
لتولي ولي  وصفھا نشطاء بـ"مملكة الصمت"، تمھیدا مسبوقة لتحویل السعودیة إلى ما

، سلمان بن عبد العزیز مقالید الحكم في المملكة خلفا لوالده الملك محمد بن سلمان العھد
وفقا لما ذكرتھ وسائل إعالم أجنبیة وما یردده ناشطون سعودیون وحسابات اعتادت على 

 ."نقل خفایا ما یدور في السعودیة وأبرزھا حساب "مجتھد
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 m3takl@معتقلي الرأي

 

 

 

االعتقاالت التعسفیة التي تجري في السعودیة طریقتھا ملیشیاویة وال تمثل طرق الدول المتعارف علیھا في 
 التعامل مع المتھمین وال بأي شكل من األشكال!

Oct 8, 2017 -2:14 AM  

•  

155 

•  

127 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
وعلى الرغم من وجود حسابات وصفحات كثیرة على مواقع التواصل االجتماعي اعتادت 

ھر للعلن مع انطالق حملة فإن حسابا جدیدا ظ نقل أخبار االعتقاالت الیومیة في السعودیة،
ألف  61االعتقاالت ویحمل اسم "معتقلي الرأي"، حیث جمع خالل أقل من شھر أكثر من 

متابع، غالبیتھم من السعودیة، وبات المصدر األساس ألخبار االعتقاالت الیومیة في 
 .المملكة

 
سعودیة تخالفھا وإضافة لنشر أخبار االعتقاالت الیومیة، ینشر الحساب مواد من القوانین ال

السلطات باستمرارھا في حبس وإخفاء المعتقلین دون عرضھم على أي جھة قضائیة أو 
 .تزوید عائالتھم بأي معلومات عنھم أو السماح بزیارتھم

 

 
 

 د. عبدهللا العودة

@aalodah✔ 
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 للذین یسألون عن الوالد (فرج هللا عنھ)،
 شھر_على_اعتقال_الشیخ_العودة#لم نسمع منھ أي شيء مطلقاً منذ لحظة اعتقالھ، وال نعلم عن حالتھ الصحیة 

Oct 5, 2017 -11:06 AM  

•  

4,050 

•  

5,318 people are talking about this 
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عبد هللا  قال وتأكیدا على أن ھذه االعتقاالت تشبھ ما یصفھ ناشطون بـ"اإلخفاء القسري"،
إن عائلتھ ال تعلم عن  قبل أیام تویتر نجل الشیخ سلمان العودة في تغریدة على حسابھ على

 .شیئا ولم یسمح لھا بالتواصل معھ والده

 

 
 

 مھنا الحبیل

@MohannaAlhubail✔ 

 

 

 

االسالمي ألم كل االعتقاالت السیاسیة مؤلمة وضد الضمیر، لكن العتقال ھذا اإلمام، الذي یبعث فكر الحیاة 
 شھر_على_اعتقال_الشیخ_العودة#مضاعف

Oct 5, 2017 -4:02 AM  
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والالفت أن الحدیث عن االعتقاالت والجدل بشأنھا تجدد أكثر من مرة على موقع تویتر، 

أن الجھات الرسمیة مارست وكان من أكثر القضایا التي تناقش حولھا السعودیون، إال 
الصمت تجاھھا وكأنھا تحدث في مكان آخر، كما تجاھلت المملكة بیانات منظمات حقوقیة 

 .دولیة ھاجمت الحملة واعتبرت أن أسبابھا سیاسیة

 

 

 (الجزیرة) السعودیة.. اعتقاالت مستمرة بتھم مختلفة وال حصانة ألحد

 نشاطات استخباریة
مباشرة، تحدثت وكالة األنباء السعودیة بعد أیام من بدء حملة االعتقاالت وبصورة غیر 

عن أن السلطات األمنیة كشفت "نشاطات استخباریة تخدم أطرافا أجنبیة" من طرف أفراد 
 .لم تسمھم

 
عن مصادر أمنیة سعودیة قولھا إن الموقوفین متھمون بـ"أنشطة  رویترز كما نقلت وكالة

، التي "اإلخوان المسلمین استخبارات والتواصل مع كیانات خارجیة من بینھا جماعة
 .منظمة إرھابیة الریاض تصنفھا

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/8200428a-c8ed-456a-b879-f2556629f445
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/1c24dd3f-7b25-4628-9001-0b74e3fd3c20


 

 
 

 eezz_9990@أبو العز السعودي

 

 

 

 شھر_علي_اعتقال_الشیخ_العوده#
نسأل هللا أن ینتصر ألنفس أزھقت بسبب تحریضھ وتحریض أشباھھ من تجار الدین وداعمي الثورات والنافخین 

 في نار الفتن
Oct 5, 2017 -7:03 PM  
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وتداول مغردون معروفون بقربھم من السلطات السعودیة، وحسابات تتھم بأنھا تدار من 
قبل المستشار برتبة وزیر في الدیوان الملكي سعود القحطاني، أخبارا تربط بین المعتقلین 

، واتھام المعتقلین بأنھم مارسوا قطرلدولة البحرینو مصروحصار السعودیة واإلمارات و
 .الدوحة نشاطات تجسسیة لصالح

 

 
 

 جمال خاشقجي

@JKhashoggi✔ 

 

 

 

 نعم یا عماد، وفق المنطق السائد المتسید، كلنا الیوم مشبوھون ، كلنا " معتقلون " حتى ذلك الصامت في داره .
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 EmadAlmudaifer@ عماد المدیفر

 رابع عضو یُلقى القبض علیھ؟
یعني ھذا قروب مشبوه.. وینبغي التحقق من جمیع أعضاءه وعلى رأسھم من ذكرت أنھم (رجال أمن). 

https//:twitter.com/jkhashoggi/status/915301840966881280 … 
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وعلى طریقة صناعة األزمات، دشن مقربون من السلطات حسابات تدعوا السعودیین 

للتبلیغ عن أي حسابات أو أفراد یمارسون نشاطات أو یغردون بما یضر األمن، ووصل 
األمر بالوزیر القحطاني لتدشین "قائمة سوداء"، وكان الفتا أن االعتقاالت شملت معظم 

 .في القائمة من وردت أسماؤھم

 
  

Video Play 

 دوافع سیاسیة 
منظمات حقوقیة دولیة وجھت انتقادات لحملة االعتقاالت، واعتبرت مدیرة قسم الشرق 

سارة لیا ویتسن أن لھذه االعتقاالت دوافع  ھیومن رایتس ووتش األوسط في منظمة
ن سجل بالده في سیاسیة، وأنھا "عالمة أخرى على أن محمد بن سلمان غیر مھتم بتحسی

حریة التعبیر وسیادة القانون، وستضیع الجھود التي یبذلھا السعودیون لمعالجة التطرف 
 ."ھباء إن بقیت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجھة نظره السیاسیة

 
في الشرق األوسط سماح حدید اعتقال  منظمة العفو الدولیة كما وصفت مدیرة حمالت

حقوق اإلنسان بأنھا تؤكد إصرار القیادة الجدیدة لولي العھد محمد بن سلمان  نشطاء في
ناشطین بشأن "على سحق حقوق اإلنسان في السعودیة"، وقالت إنھ بدل التفاعل مع ال

 .حقوق اإلنسان تجري مالحقتھم واحدا بعد اآلخر
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ویرى مدافعون عن حقوق اإلنسان في المملكة أن حملة االعتقاالت التي شملت العشرات 
تعبر عن عینة في بلد اعتاد على تجریم دعاة حریة الرأي والمطالبة بحقوق اإلنسان 

"الخروج على والة األمر"، وأخرى األساسیة، تارة بتكفیر ذلك واعتباره یدخل في باب 
 .باتھامھم بالخیانة للوطن وقیادتھ

 المصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع التواصل االجتماعي
 

-http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/10/8/%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 (تغریدة جمال خاشقجي (ناشطون

أن تم یتضامن رواد العالم االفتراضي مع الكاتب والمغرد السعودي جمال خاشقجي، بعد 
، بناء على قرار اتخذ من قبل "الناشر األمیر السعودیة إیقاف نشر مقاالتھ بصحیفة الحیاة

 ."توصیة نائبھ األمیر فھد بن خالدخالد بن سلطان عطفا على 

إیقاف_جمال_خاشقجي_عن_الكتابة استنكارا لمنعھ من الكتابة  #وسم وأطلق الناشطون
على الحریات والتعبیر من قبل السلطات السعودیة على الكتاب ورجال الدین  والتضییق

 .وغیرھم من أصحاب الرأي والفكر، وفق وصفھم

ویرفض غالبیة المغردین ھذه اإلجراءات التعسفیة التي باتت تلوح باألفق خالل األسابیع 
یة السعودیة، األخیرة بالمملكة ومالحقة ألصحاب الفكر والعلم من قبل السلطات األمن

 .محذرین من مستقبل مظلم إذا ما استمرت الحال على ھذه الوتیرة
الكتابة، مرحلة مؤقتة وسأعود  لن أتوقف عن "تویتر وقال خاشقجي عبر حسابھ على

للكتابة في الحیاة فھي بیتي، أشكرھم وأقدر الظرف الذي اضطرھم لذلك، سأستمر بالكتابة 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
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ولن أغیب عنكم طویال، لدي عرضان وسوف أختار أحدھما وأشكر كل حر تضامن معي 
 ." #إیقاف_جمال_خاشقجي_عن_الكتابة

سجن رجل الدین، ویوقف الكاتب، "من منجزات ابن سلمان ی وأشار مغردون إلى أن
ویطلق ید اإلمعة حتى أصبحنا سخریة العالم" مطالبین بضرورة مراجعة الحكومة 

قراراتھا، والعمل على إعادة الروح والثقة للمثقفین ورجال الدین ودفعھم لألمام عوضا عن 
 .اعتقالھم والتضییق علیھم

ن الحكومة ویروجھ، وكالعادة كلما وفي المقابل، یطبل "الذباب اإللكتروني" ألي قرار م
اعتقل رجل دین یقولون إنھ نسیب اإلخوان ومحرض ومثیر للفتنة، وكذلك فعلوا مع 

 ."الخاشقجي و"ھذا بالذات أحسن شيء وفرحت فیھ اللھم ال شماتة یلدغ بھدوء
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"الجدیدة" بأنھا زنزانة یھیمن علیھا  السعودیة بوست األمیركیة واشنطن تصف صحیفة
الفكر القدیم، وبأنھا حبیسة العصور الغابرة تقمع شعبا یتطلع إلى حریة التعبیر واإلدالء 

 بآرائھ بحریّة.

من یكتب وھذا التطلع عبر عنھ في تغریدة الكاتب جمال خاشقجي الذي تمنى أن یأتي "ز
أحدكم مقاال كمقالي، یناقشھ على التلفزیون الوطني ثم یمضي للعشاء مع أصدقاء یكون 

 بینھم أمیر یتفق معھ ویختلف ثم ینصرف لبیتھ آمنا".
خالل السنوات المقبلة تحت حكم  ولكن یبدو أن أمنیة خاشقجي لن تتحول لواقع على األقل

الذي وصفتھ الصحیفة األمیركیة بأنھ "أشبھ بالقادة  محمد بن سلمانولي العھد السعودی
 المستبدین من الجیل الماضي".

یاسات السعودیة وخصوصا في رفع الصوت وعدم دعم الس ھذه المعارضة أو االنتقاد أو
، یترتب علیھا االعتقال والسجن والجلد كما حصل مع المدون قطر حصار موضوع

وحكمت علیھ بالسجن  2012السعودي رائف بدوي، الذي اعتقلتھ السلطات السعودیة منذ 
 لتعبیر عن الرأي.عشر سنوات وبجلده ألف جلدة ألنھ أنشأ موقعا على اإلنترنت لمجرد ا

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/cea945aa-b208-4632-a20d-2d518c8eecdf
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
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ھذه السیاسة السعودیة مع أي صوت یخالفھا، دفعت المعارضین لھجرة الواقع واللجوء 
 -الذي یعد السعودیون المجتمع العربي األول فیھ- تویترللفضاء االفتراضي وخصوصا

للتعبیر عن آرائھم ونقل ما یجري داخل المملكة وكشف ما یعتبرونھ معلومات وخططا 
 تأتیھم من مصادر رفیعة في الدولة.

ھناك حسابات تأتي بأسماء مستعارة وألشخاص مجھولین ال یُعرف حقیقة  والالفت أن
 ھویة أصحابھا.

األكثر شھرة وتأثیرا وتفاعال  -الذي یتابعھ نحو ملیوني شخص-ب "مجتھد" ویعد حسا
ومصداقیة حتى بات مصدرا تأخذ منھ بعض الصحف معلومات عما یجري داخل المملكة. 

 ویشتھر الحساب باألخبار التي ینقلھا من داخل النظام واألسرة الحاكمة.
إلى أنھ للمعارض السعودي الذي تشیر معظم التخمینات -وزادت شعبیة ھذا الحساب 

ما زعم أنھا  مخططات عدة بینھا بعد أزمة حصار قطر، إذ كشف -سعد الفقیھ لندن في
التي دبَّرھا ولي العھد  الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني على أمیر قطر"محاولة االنقالب 

وألغیت في اللحظة  محمد بن زاید السعودي محمد بن سلمان وولي العھد اإلماراتي
 األخیرة".

 

 

 mujtahidd@مجتھد

 

Jun 19, 2017 ·  

 

 

Replying to @mujtahidd 

وإلتمام المھمة بشكل طبیعي كان یفترض أن تنّصب شخصیة من آل ثاني یدعي آل سعود أنھا األحق باإلمارة من الفرع الحالي 
 (تمیم بن حمد بن خلیفة)

 
 

 mujtahidd@مجتھد

 

وقد ألغیت الفكرة قبل تنفیذھا رغم ضخامة االستعداد وذلك بعد أن وصلتھم إشارات أمریكیة بعدم التھور یبدو 
 نتیجة رصد السي آي إي لتفاصیل الخطة

Jun 19, 2017 -9:10 PM  

•  

344 
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•  

372 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
خطة مصریة إماراتیة سعودیة إسرائیلیة لتغییر سیاسي ثقافي دیني  كما نشر ما قال إنھا

 إعالمي في المملكة وكافة الخلیج.
View image on Twitter 
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 mujtahidd@مجتھد

 

 

 

مجموع التغریدات عن الخطة المصریة اإلماراتیة السعودیة اإلسرائیلیة لتغییر سیاسي ثقافي دیني إعالمي في 
 وكافة الخلیجالمملكة 

Sep 16, 2017 -3:14 PM  

•  

2,075 

•  

2,089 people are talking about this 

بمؤسسة تابعة لشؤون  ھیئة كبار العلماء وكشف عما سماھا "خطة بن سلمان الستبدال
 الحرمین".

View image on Twitter 
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 mujtahidd@مجتھد

 

 

 

 مجموع تغریدات مجتھد عن خطة ابن سلمان الستبدال ھیئة كبار العلماء بمؤسسة تابعة لشؤون الحرمین
 والتخلص من "ورطة الوھابیة"

Sep 19, 2017 -4:05 AM  

•  

1,106 

•  

1,046 people are talking about this 

 وتحول "مجتھد" إلى مادة تحلیلیة ألشھر مواقع الرصد العالمیة المتخصصة في تویتر.
إضافة إلى "مجتھد"، ھناك حسابات تحاول تقلیده كحساب "العھد الجدید"، الذي یتابعھ 

"عازمة على إخراج  ألفا وزعم في أحدث "تسریباتھ" أن السلطات السعودیة 182
وأخذھم  باإلخوان المسلمینلشاشات وھم یعترفون بصالتھم التنظیمیةالمعتقلین على ا

 تمویال من قطر"، ویتابع في تغریدات متتالیة.

 

 

 Ahdjadid@العھد الجدید

 

Sep 19, 2017 ·  

 

 

Replying to @Ahdjadid 

المسلمین وأخذھم السبب یعود إلى عزم الدولة على إخراج المعتقلین على الشاشات وھم یعترفون بصالتھم التنظیمیة باإلخوان 
 تمویال من قطر، ولكن كیف؟
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 االعترافاتأبر وحبوب ھلوسة في تسجیل 
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معتقلین) سیتم استخدام أبر وحبوب بعد استعانة أمن الدولة السعودي بالمصریین واإلماراتیین (الذین لھم باع مع ھكذا نوعیة 
 ھلوسة في تسجیل االعترافات

 
 

 Ahdjadid@العھد الجدید

 

سیعطوھم حبوب وأبر تجعلھم یھلوسون، وسیظھرون بشكل طبیعي (لكن مع وجود ثقل في اللسان)، ھذه األبر 
 یُملى علیھموالحبوب تجعلھم یعیدون الكالم الذي 
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450 people are talking about this 
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ألفا، وحساب "نحو الحریة" الذي یتابعھ  147وھناك أیضا حساب "كشكول" الذي یتابعھ 

الذین تعتقلھم السلطات السعودیة ألفا، وحساب "معتقلي الرأي"، الذي یكشف أسماء  636
 والذین بلغوا العشرات في اآلونة األخیرة.

 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الجزیرة
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 وحوارات تقاریر األخبار

قمة اإلعالم بالدوحة تبحث آلیات 
 الصحفیینحمایة 

20/3/2016 
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 (رئیس مجلس إدارة شبكة الجزیرة حمد بن ثامر آل ثاني دعا إلى جعل حمایة الصحفیین مسألة عالمیة (الجزیرة نت

 الدوحة-محمد أزوین
التي بدأت أعمالھا في الدوحة على بحث آلیات لحمایة  القمة العالمیة لإلعالم تركز

 .رة علیھم, خاصة في مناطق الصراعاتالصحفیین في ظل االعتداءات المتوات
شبكة الجزیرة  وفي الجلسات األولى التي تلت افتتاح الدورة الثالثة للقمة التي تستضیفھا

تحمل شعار "مستقبل األخبار والمؤسسات اإلخباریة", استعرض المتدخلون و اإلعالمیة
 .المخاطر التي یتعرض لھا الصحفیون, وسبل توفیر أقصى ما یمكن من الحمایة لھم

وتوزعت كلمات المتحدثین بین أداء المؤسسات اإلعالمیة الرائدة في نقل الحقیقة ومعاناتھا 
قلیدي من اإلعالم الجدید وتطویعھ لخدمة الرسالة في ذلك، وضرورة استفادة اإلعالم الت

اإلعالمیة، وبین حمایة الصحفیین في ظل النزیف الدموي الكبیر الذي أودى بحیاة العدید 
 .من شھداء الحقیقة

وقال رئیس مجلس إدارة شبكة الجزیرة اإلعالمیة الشیخ حمد بن ثامر آل ثاني إن اختیار 
ة العالمیة لإلعالم في دورتھا الثالثة، یعكس األھمیة الشرق األوسط ألول مرة لعقد القم

http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/32367497-b4ee-4c29-92c8-7744f5f885fa
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المتنامیة للمنطقة باعتبارھا إحدى بؤر االھتمام اإلعالمي العالمي بسبب ما تعیشھ من 
 .تحوالت وتغیرات جذریة

وأضاف الشیخ حمد أن اختیار عنوان "مستقبل األخبار والمنظمات اإلخباریة "یعكس 
عالم واإلعالمیون، خاصة ما یھدد الصحفیین في كثیر التحدي المشترك الذي یواجھھ اإل

 .من بلدان العالم، حیث دفع كثیر منھم حیاتھ مقابل حریة الكلمة والمعلومة الصادقة

"ھذا وضع یستدعي تعاونا وثیقا بین مؤسساتنا اإلعالمیة لنجعل من حمایة  وتابع أن
 ."الصحفیین مسألة عالمیة

تعمل في قلب ھذه المنطقة فإنھا ستواصل  شبكة الجزیرة تلما كان إنھ كما قال الشیخ حمد
-حمل رسالتھا واالضطالع بمسؤولیاتھا المھنیة، مؤكدا أن ھذه المؤسسة ستواصل 

التعاون البناء مع المؤسسات اإلعالمیة على  -باعتبارھا جزءا ھاما من المشھد اإلعالمي
الرتقاء بھ الى المستویات التي مختلف المستویات، ومن ضمنھا القمة الدولیة لإلعالم, ل

 .تلیق بھ

 جھود مضاعفة
اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي أن حمایة الصحفیین الیوم تتطلب جھودا  من جھتھ أكد

 .مضاعفة بعد تطور أدوات استھدافھم

 

صورة جماعیة بعد انتھاء الكلمات الرئیسیة عقب افتاح القمة العالمیة لإلعالم في 
 (الجزیرة نت) الدوحة

وقال خاشقجي للجزیرة نت "كنا في السابق نعاني من قصف الطائرات لمكاتب الصحفیین 
وقنصھم بالبنادق، أما الیوم فقد دخل مفھوم اختطاف الصحفیین على الخط، بحیث بات 

 ."الصحفي محاصرا أثناء أدائھ مھامھ, خاصة في مناطق الحروب والنزاعات



ة الدوحة إیجاد وسائل وآلیات توفّر مستوى من األمن وأضاف أن ھذا یستدعي من قم
 .للعاملین في مھنة المتاعب

من جھتھ قال تشاي منغزھاو الرئیس التنفیذي للقمة العالمیة لإلعالم ورئیس وكالة أنباء 
على ھذا  الصین الجدیدة (شینخوا)، إن شبكة الجزیرة باستضافتھا للنسخة الثالثة من القمة

، یعبّر عن المدى الذي وصلت إلیھ ھذه الشبكة من تطور على مستوى النحو من التنظیم
 .العالم

 
وحث منغزھاو المؤسسات اإلعالمیة التقلیدیة على أن تستكشف التطورات التي بدأت منذ 
 .فترة في صناعة اإلعالم، بشكل یجعلھا قادرة على تطویع كل ما ھو جدید لمصلحة الخبر

مع ثورة اإلنترنت والثورة الرقمیة یشكل تحدیا للمؤسسات وقال في ھذا الباب إن التعامل 
التقلیدیة، مما یستدعي منھا تحسین منھجھا اإلعالمي لتتمكن من البقاء في عالم تنافسي 
شرس، وھذا ما یفرض على صنّاع األخبار التقلیدیین إتاحة مساحة واسعة لھذه الثورة، 

 .خبرفكل من یمتلك ھاتفا ذكیا ھو منتج ومصور وصانع 
عبّر غاي بیرغر مدیر قسم حریة التعبیر وتطویر اإلعالم في  اإلعالمیین, وعن ضحایا

عن صدمتھ من اإلحصائیات  (یونسكو )للتربیة والعلوم والثقافة األمم المتحدة منظمة
إعالمي خالل العقد األخیر،  800 المخیفة التي حصلت علیھا منظمتھ، حیث فقد اإلعالم

. وقال إن ھذا الوضع یتطلب تضافر جھود المؤسسات 1990 منذ العام 2300 وفقد
 .اإلعالمیة المؤثرة إلیقاف ھذا النزیف الخطیر

ال یمكن االستعاضة عنھا  -كالجزیرة-كما قال إن المؤسسات اإلخباریة المحترمة 
باإلنترنت، لكنھا یمكن أن تطوع الشبكة لخدمة صناعة الخبر، وعبّر عن ثقتھ في أن الثورة 

 .یة ستجلب النجاح للشبكات التقلیدیة التي كانت بعیدة عن مسایرة األحداثالحال
 المصدر : الجزیرة

 

 

-http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/20/%D9%82%D9%85%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
-2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB
-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 

 ھـ 1437/6/12 الموافق( (مكة المكرمة 02:30الساعة :  2016/3/21آخر تحدیث

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0e81feb2-3bb5-4608-b6fa-8bf71fac5d8a
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/20/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/20/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/20/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/20/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/20/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/20/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86


 وحوارات تقاریر األخبار

ھل یتدخل التحالف الروسي اإلیراني 
 في الیمن؟

21/2/2016 
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•  
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 (وزیر الدفاع الروسي سیرجي شویجو (یمین) خالل استقبالھ وزیر الدفاع اإلیراني حسین دھقان بموسكو (األوروبیة

 عبد الرحمن أبو الغیط
بعد  طھران یبدو أن حالة الغضب والتخبط التي أصابت الساسة في

لن  تنظیم الدولة لمواجھة سوریا استعدادھما للتدخل العسكري في السعودیةو تركیا إعالن
 .تتوقف قریبا

رشد األعلى اإلیراني وزیر الخارجیة األسبق قال إن علي أكبر والیتي مستشار الم
، إیرانو روسیا "تغییرات كبیرة حصلت في المنطقة تمثلت في التعاون غیر المسبوق بین

 في المستقبل". الیمن وأن ھذا التعاون ال یشمل سوریا فقط، لكنھ یمكن أن یشمل
صواریخ  تصریحات المسؤول اإلیراني جاءت بعد أیام من توقیع بالده صفقة لشراء

خالل العام  30-سوخوي الروسیة، وحدیث عن صفقة أخرى لشراء طائرات 300أس
الحرس الثوري  الجاري، وكذلك بعد أیام من تھدیدات قادة عسكریین إیرانیین كقائد

 بأن إیران ستواجھ أي تدخل عسكري في سوریا. محمد علي جعفري اللواء اإلیراني
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لتصریحات وقدرة الحلف الروسي/اإلیراني على ویبقى السؤال األھم: ما مدى جدیة ھذه ا
التدخل في الیمن، خاصة في ظل عدم حسم المعارك بسوریا لصالحھ، وكیف یمكن أن 

 في الیمن. التحالف العربي تواجھھ السعودیة التي تقود

 

إزاء السیاسات اإلقلیمیة للملك سلمان بن عبد العزیز  بالقلق واالرتباك طھران تشعر
 (الجزیرة) في سوریا والیمن

 تخبط إیراني
حذر في صفحتھ محسن رضائی أمین مجمع تشخیص مصلحة النظام في إیران اللواء

الشخصیة على "إنستغرام" من أن یؤدي التدخل السعودي التركي لحدوث مواجھة بینھما 
 على الخط ووقوع حرب إقلیمیة كبرى.أمیركا وبین روسیا، ومن ثم دخول

عزمھا على إرسال  الریاض من جانبھا، أشارت مجلة "ذا ناشونال إنترست" إلى أن إعالن
قوات بریة إلى سوریا وإبداء تركیا استعدادھا لزیادة التنسیق معھا جاء في ظل تقدم قوات 

بدعم كبیر من إیران، مما جعل األخیرة تفكر كثیرا في الطریقة التي  بشار األسد نظام
 سترد بھا على ھذه التحركات السعودیة التركیة المتوقعة على األرض.

سلمان بن  زاء السیاسات اإلقلیمیة للملكوأضافت أن القیادة اإلیرانیة تشعر بالقلق والحیرة إ
 في سوریا والیمن، وال تعلم كیف تواجھھا. عبد العزیز

ة اآلن تعد لصالح إیران وروسیا، وذلك وأوضحت أن الكفة في محادثات السالم السوری
ألنھما القوتان األجنبیتان الوحیدتان اللتان تقومان بالعملیات العسكریة في سوریا، ولذلك 

 ستقاوم إیران بقوة أي جھود لتغییر ھذه المعادلة.
ووفقا للخبیر السعودي فھد الشقیران، فإن إیران تخشى تكرار مفاجآت السعودیة لھا منذ 

أوالً، ثم الیمن، وبعد ذلك في سوریا، ال سیما بعد أن انتقلت البحرین ات فيأربع سنو
 ھ.السیاسة السعودیة من الدفاع إلى الھجوم لدرء الخطر قبل وصول
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إیران تسعى الستنزاف السعودیة في حرب الیمن خوفا من تحرك األخیرة لدعم 
 (األوروبیة) المعارضة السوریة

 استنزاف للسعودیة
ورأى مراقبون أن إیران ال ترید أن یسھم نجاح السعودیة في حرب الیمن في سرعة 

التوصل إلیھ مؤخرا التدخل التركي والسعودي في سوریا، خاصة في ظل التفاھم الذي تم 
 لدعم المعارضة السوریة.قطربین تركیا والسعودیة و

األمیركیة، فإن إیران ستعمل على استنزاف السعودیة وحلفائھا  فورین بولیسي ووفقا لمجلة
 في الیمن، ومنعھا من تحقیق أھدافھا في الیمن خشیة تكرار ھذا السیناریو في سوریا.

طھران إطالة الحرب في الیمن، مما قد یجبر السعودیة وأوضحت الصحیفة أن من مصلحة 
 على التدخل البري، وھو أمر تحاول القیادة السعودیة تفادیھ حتى اآلن.

ال تخشى التھدیدات اإلیرانیة بقدر ما  -وفق محللین-في الجانب اآلخر، یبدو أن السعودیة 
العربي في الیمن  تخشى أن تعمل روسیا على نزع الغطاء الدولي عن عملیات التحالف

 في سوریا. الصراع ، لذلك تسعى السعودیة لتحیید الیمن عنمجلس األمن عبر
وبحسب الكاتب سعودي جمال خاشقجي فإن السعودیة وإیران ال تریدان بالتأكید الدخول 
في مواجھة عسكریة مفتوحة إلدراكھما كلفتھا الباھظة على الطرفین، ومع ذلك فلن تقبل 

وحدھا، كما لن تقبل بتقسیم  صعدة ئ قدم إلیران في الیمن، ولو كان فيالمملكة بأي موط
 سوریا وإقامة دولة علویة.

 المصدر : الجزیرة
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 وحوارات تقاریر األخبار

حسابات القاھرة في تأیید الغارات 
 الروسیة بسوریا
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 (أرشیف-بوتین والسیسي أثناء زیارة األخیر موسكو (األوروبیة

  القاھرة-دعاء عبد اللطیف
والرفض الخلیجي لھ،  سوریا على الرغم من االنتقادات الغربیة للتدخل الروسي في

ھناك، وقال وزیر الخارجیة  روسیا أبدت تأییدھا الغارات الجویة التي تشنھا مصر فإن
لتنظیم الدولة ھو توجیھ ضربة قاصمة موسكو ھدفالمصري سامح شكري إن 

، و"نرى أن ھذا سیكون لھ أثر في القضاء على اإلرھاب"، والعراق في سوریا اإلسالمیة
ودول الخلیج  القاھرة تصریحھ باب التكھنات بشأن تداعیات ھذا التأیید، والعالقة بینفاتحا ب

 .التي ترفض تدخل موسكو
رج السرب العربي الرافض التدخل الروسي بالمنطقة، ورغم أن ھذا التصریح یغرد خا

فإنھ لیس مفاجئا لمتابعي سعي مصر السترضاء روسیا عبر الكثیر من تصریحات 
الت تؤكد توطید العالقات، فضال عن شراكة الطرفین في  لفتاح السیسيعبد ا الرئیس

 .مشاریع اقتصادیة

وقال المحلل السیاسي أسامة الھتیمي إن العالقات المصریة الخلیجیة "تشھد حالة من 
التوتر نتیجة تباین المواقف الخاصة ببعض الملفات، ومنھا الیمني والسوري، والخالف 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5913375-b1d3-421c-a57f-44e99ccacd3f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/514b9a9f-8ae2-45bd-9adc-2d2c58278806
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/96298762-c9b1-4970-99f1-ab3143686206
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/e703ba4b-bc6a-4c5f-ac90-c9d7a2555b93
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/e703ba4b-bc6a-4c5f-ac90-c9d7a2555b93
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/e703ba4b-bc6a-4c5f-ac90-c9d7a2555b93


من مصر والخلیج على عدم توسیع الفجوة للحفاظ على بات واضحا رغم حرص كل 
 ."المصالح المشتركة

 

شكري: الغارات الروسیة 
مؤثرة في القضاء على 

 (الجزیرة) اإلرھاب

  مستجدات
ویرى الھتیمي أنھ "ال یمكن تجاھل المستجدات التي شھدتھا المنطقة والتي دفعت دوال 

المصري الحتواء اإلسالمیین لتحقیق تھدئة تساعد على خلیجیة إلى الضغط على النظام 
 ."التفرغ لمواجھة التمدد اإلیراني

الضغط الخلیجي "قوبل باستیاء مصري ومحاوالت المتالك أوراق ضغط  وأضاف أن
مضادة، لعل أھمھا ھو التأیید المصري للتدخل العسكري بسوریا، والذي یستھدف 

بما یتعارض مع الموقف الخلیجي، ولیس مستبعدا ازدیاد توتر العالقات  بشار األسد إنقاذ
الخلیجیة ولو سریا، حیث سیواصل الطرفان حرصھما على بقاء العالقات -المصریة

 ."شكل جیدالظاھریة ب
بمساومة  ومن جانبھ، قال الكاتب الصحفي أحمد القاعود إن الموقف المصري "مرتبط

مشیرا إلى  ."الیمن مصر للخلیج لیدفع مزیدا من األموال لتأییده في مواقفھ، كما حدث في
وجود خالفات بین دول الخلیج و"نظام السیسي، لكنھ غیر ظاھر بسبب حاجة الخلیج لھ 

طراف وعدم قدرتھ على الخروج عن الخط أحیانا، رغم تأكدھم من خیانتھ كافة األ
 ."اإلسرائیلي

وبشأن تأثر شعبیة النظام المصري بتأییده الغارات الروسیة، أشار القاعود إلى "انعدام 
 2013شعبیتھ في الوقت الراھن مقارنة ببدایات االنقالب العسكري في یولیو/تموز 

 ."ى تأیید صاحب القوةوالمؤیدون فقط ھم أصحاب المصالح والقطاع الذي اعتاد عل

 

یفسر  القاعود
 (الجزیرة) الدوافع
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  بین التفاھم والتشكیك
وفي المقابل، قال یسري العزباوي الخبیر بمركز األھرام للدراسات السیاسیة 
واإلستراتیجیة إن الدور الروسي "یتماشى مع نظیره المصري في السعي للحفاظ على 

جزءا من مرحلة انتقالیة، والضربات الروسیة موجھة ضد الدولة السوریة ولو كان األسد 
 ."حل األزمة السوریة تنظیمات إرھابیة مما سیسرع

رجح العزباوي "تفھم دول الخلیج الموقف المصري من الضربة الروسیة"، متوقعا و
 .بین موسكو والخلیج حدوث توافق على تسویة سیاسیة

أبرز فیھ التشكك  -أمس األول السبت- وكان الكاتب السعودي جمال خاشقجي كتب مقاال
من الموقف المصري تجاه التدخل الروسي، الفتا إلى تحرك دبلوماسي سعودي لتشكیل 

 .موقف عربي رافض للتدخل الروسي
  

من تحالفات كانت تتمنى لو لم تضطر  وقال "تشكیل موقف عربي سیختبر صدق بعض
إعالمھا ال یخفي ذلك، ولكن ال یمكن  إلى اختبارھا، مصر مثال متحمسة للعدوان الروسي،

أن تقف حلیفتھا بدعم  السعودیة صدور قرار من الجامعة العربیة دون مصر، ولن تقبل
  ."م الروسيغیر مسبوق مع الخص

 المصدر : الجزیرة
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-(األوروبیةسبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودیة  11مجلس النواب األمیركي أقر تشریعا یسمح ألسر ضحایا ھجمات 
 (أرشیف

سیستخدم حق النقض "الفیتو" ضد  باراك أوباما أن الرئیس األمیركي البیت األبیض أكد
من سبتمبر برفع دعاوى قضائیة ضد  11مشروع قانون یسمح لعائالت ضحایا ھجمات الـ

 دول خارجیة.
تشریعا یوم الجمعة الماضي یسمح ألسر ضحایا ھجمات  مجلس النواب األمیركي وأقر

 من سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودیة على األضرار التي لحقت بھا. 11الـ

لى "قانون تطبیق العدالة على وكان مجلس الشیوخ وافق باإلجماع في مایو/أیار الماضي ع
 داعمي اإلرھاب".

للھجوم الذي وقع على  15وتزامنت موافقة مجلس النواب على التشریع مع الذكرى الـ
 برجي التجارة في نیویورك، وأسفر عن مقتل نحو ثالثة آالف شخص.
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عن قلقھا حیال مشروع القانون  مجلس التعاون الخلیجي في المقابل، أعربت دول
لعالقات األمیركي. وقال مجلس التعاون الخلیجي إن مشروع القانون یتعارض مع مبادئ ا

 بین الدول، ومع مبدأ الحصانة السیادیة التي تتمتع بھا.
واعتبرت الخارجیة الكویتیة أن مشروع القانون یمثل إخالال بمنظومة العمل الدولیة، 

الشرعیة  وستكون لھ آثار سلبیة كبیرة. وقالت دولة قطر إن مشروع القانون یتناقض مع
وأحكام وقواعد القانون الدولي، خصوصا مبدأ حصانة الدول ذات السیادة، بینما  الدولیة

رأت دولة اإلمارات العربیة المتحدة أن التشریع یتعارض مع قواعد المسؤولیة، وال 
 یستوي مع مبادئ العالقات بین الدول.

مشروع القانون األمیركي، وقالت إنھ "ال یستند  جامعة الدول العربیة من جھتھا، انتقدت
لى أي أساس في األعراف الدولیة التي ال تقر تحت أي ذریعة فرض قانون داخلي لدولة إ

 على دول أخرى".

إقرار القانون یربك العالقات  من جانبھ، قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن
التي تمتلك -ھذا القانون یعرض دول الخلیج  الدولیة وینتھك سیادة الدول، مشیرا إلى أن

 للخطر في حال أصدر قاض حكما ضد أي منھا. -مارات ھائلة في أمیركااستث
من احتمال سحب  یرعادل الجب ولفت خاشقجي إلى ما ذكره وزیر الخارجیة السعودي

االستثمارات السعودیة من أمیركا في حال إقرار القانون، مؤكدا أن القانون سیؤثر سلبا 
 على التعاون األمني واالستخباراتي بین الدولتین.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (الرئیس األمیركي باراك أوباما (وسط) أكد أنھ سیستخدم الفیتو ضد إقرار القانون (األوروبیة

عن قلقھا حیال القانون األمیركي الذي یسمح  مجلس التعاون الخلیجي أعربت دول
برفع دعاوى قضائیة ضد دول خارجیة، بینما  سبتمبر 11ھجمات  لعائالت ضحایا

 .سیستخدم الفیتو ضده باراك أوباما أن البیت األبیض أكد

شروع القانون یتعارض مع مبادئ العالقات بین الدول، وقال مجلس التعاون الخلیجي إن م
 ومع مبدأ الحصانة السیادیة التي تتمتع بھا.

واعتبرت الخارجیة الكویتیة أن مشروع القانون یمثل إخالال بمنظومة العمل الدولیة، 
إن مشروع القانون یتناقض  قطر وستكون لھ آثار سلبیة كبیرة. بینما قالت دولة

وأحكام وقواعد القانون الدولي، خصوصا مبدأ حصانة الدول ذات  الشرعیة الدولیة مع
 السیادة.

العربیة المتحدة أن التشریع یتعارض مع قواعد المسؤولیة، وال  اإلمارات ورأت دولة
 یستوي مع مبادئ العالقات بین الدول.
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مشروع القانون األمیركي، وقالت إنھ "ال یستند  جامعة الدول العربیة من جھتھا، انتقدت
إلى أي أساس في األعراف الدولیة التي ال تقر تحت أي ذریعة فرض قانون داخلي لدولة 

 على دول أخرى".
 استخدام الفیتو

من جانبھ، قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن إقرار القانون یربك العالقات 
التي تمتلك -ولیة وینتھك سیادة الدول، مشیرا إلى أن ھذا القانون یعرض دول الخلیج الد

 أصدر قاض حكما ضد أي منھا. للخطر في حال -أمیركا استثمارات ھائلة في
من احتمال سحب  عادل الجبیر ولفت خاشقجي إلى ما ذكره وزیر الخارجیة السعودي

من أمیركا في حال إقرار القانون، مؤكدا أن القانون سیؤثر سلبا  السعودیة االستثمارات
 على التعاون األمني واالستخباراتي بین الدولتین.

یاق ذاتھ، أكد البیت األبیض أن الرئیس األمیركي باراك أوباما سیستخدم حق وفي الس
یوم الجمعة  النواب األمیركيمجلس  النقض "الفیتو" ضد مشروع القانون الذي أقره

سبتمبر بمقاضاة السعودیة على األضرار التي  11الماضي، ویسمح ألسر ضحایا ھجمات 
 لحقت بھا.

وكان مجلس الشیوخ وافق باإلجماع في مایو/أیار الماضي على "قانون تطبیق العدالة على 
 داعمي اإلرھاب".

للھجوم الذي وقع على  15وتزامنت موافقة مجلس النواب على التشریع مع الذكرى الـ
 ثالثة آالف شخص. ، وأسفر عن مقتل نحونیویورك برجي التجارة في

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (لوموند الفرنسیة تقول إن الجزیرة تتصدر القنوات اإلخباریة العربیة (الجزیرة

على بریقھا وعنفوانھا في  -رغم ما تتعرض لھ من ضغوط-تحافظ  قناة الجزیرة ال تزال
 .العالم العربي بل وتتصدر جمیع قنواتھ اإلخباریة

ھو أحد  -كما وصفتھا لوموند الفرنسیة-" قطر غالق "سفیرةفإ
لرفع الحصار الذي تفرضھ على الدوحة منذ  البحرینو اإلماراتو مصرو السعودیة شروط

یونیو/حزیران الماضي، إذ تتھم تلك الدول الجزیرة بـ "التخریب والتحریض على  5
 الكراھیة".

صف المقر المتواضع بدأ المراسل الخاص للصحیفة بنیامین بارت مقالھ المطول بو
العربي منذ خمسة أشھر.. لیس سوى  دول الخلیج"مركز الزلزال الذي یھز كیان للجزیرة فـ

ھ المستودع، متوار عن األنظار في غابة ناطحات السحاب العالیة مبنى من طابقین یشب
 ".ةالدوح االرتفاع، ذات التصامیم الصارخة، التي تھیمن على خلیج
یسخر من ھذه  حسني مبارك وھذا ھو ربما السبب الذي جعل الرئیس المصري السابق

قائال  -بر لجمیع معارضي الحكومات العربیةالتي اشتھرت منذ نشأتھا بتوفیر من-القناة 
 "هللا.. علبة الكبریت دي ھي اللي عاملة الدَْوشة (الضوضاء، الجلبة) دي كلھا"؟
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وذكر المراسل أن الجزیرة سلطت الضوء منذ أیامھا األولى على عدد كبیر من حاالت 
ن العرب بموجة من الفساد أو انتھاكات حقوق اإلنسان في العالم العربي، فواجھھا المستبدو

 االستنكار والشجب.
ونقل في ھذا اإلطار وصف أحد المسؤولین الخلیجیین الكبار لھذه القناة بعد بثھا شریطا 

 قائال "ھذه القناة تقدم السم على طبق من فضة". سامة بن الدنالراحأل تنظیم القاعدة لزعیم

 علبة الكبریت
سنة من ذلك التصریح أن الریاض وأبو ظبي والمنامة والقاھرة أخذت على  18ویبدو بعد 

 نفسھا قلب ذلك "الطبق" رأسا على عقب وسحق "علبة الكبریت".

التي وضعتھا  13 ھذا ھو ما استنتجھ بارت من إدراج إغالق الجزیرة ضمن الشروط الـ
لحصار المضروب على دول الحصار واعتبرتھا واجبة التنفیذ وغیر قابلة للنقاش لرفع ا

 قطر.

إن التھمة التي توجھھا ھذه الدول للجزیرة ھي "التخریب" و"التحریض على  وقال أیضا
الكراھیة" وھو ما حاولت اإلمارات تجسیده في شریط فیدیو من خمس دقائق، متوفر 

باإلنجلیزیة والعربیة والفرنسیة جمعت فیھ بعض اللحظات األكثر إثارة في مسیرة بث 
 ة.الجزیر

وقوعھا في بعض األخطاء "لسنا مالئكة، إننا نخطئ،  -وفق بارت-وال تنكر الجزیرة 
ولكن لم یكن ذلك أبدا سیاسة متعمدة للي عنق الحقائق من أجل خلق الفوضى، إن الذي 

یخلق الفوضى ھو الدكتاتوریات واألنظمة التي تغلق محطات التلفزیون" وفق مدیر 
 األخبار بالجزیرة عاصف حمیدي.

ورغم بعض الھفوات، یؤكد مراسل لوموند أن الجزیرة ما تزال في نظر عشرات المالیین 
 مصدرا موثوقا لألخبار. -العراقإلى موریتانیا من-من العرب 

 السفیر األول
ى ویرى بارت أن الجزیرة أصبحت سفیر قطر األول، وأنھا دفعت ھذه الدولة الصغیرة إل

مرتبة الالعب الرئیسي على الساحة الدولیة، وقد مكن ھذا النفوذ من مضاعفة دور 
الدوحة وجعلھا تصر على اللعب منفردة على الساحة اإلقلیمیة وھو ما سبب إزعاجا كبیرا 

 .لجیرانھا الخلیجیین

وضاح خنفر قولھ  2011و 2003وینقل بھذا إلطار عن مدیر القناة في الفترة ما بین عامي 
"إغالق قناة الجزیرة سیكون بمثابة تجرید السیاسة الخارجیة لدولة قطر من سالحھا، فھذه 

القناة تتیح لقطر تجاوز حدودھا الجغرافیة، من دولة صغیرة محصورة بین عمالقین 
والمملكة العربیة السعودیة، وبدون قناة الجزیرة، ال شيء یمیز قطر عن  إیران ھما

 البحرین..".

وأوضح خنفر أن "الدعوة إلى إغالق الجزیرة تدفعھا الرغبة في خفض ترتیب قطر حتى 
ودیة، ولھذا السبب فإن قطر لن تصبح مجرد دولة صغیرة عادیة تابعة للمملكة العربیة السع

 تغلق قناة الجزیرة أبدا".
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 1995واستطرد مراسل لوموند تاریخ إنشاء الجزیرة قائال إن أمیر قطر ما بین 
من خالل ھذه القناة ومن خالل المدینة -مّكن بلده الشیخ حمد بن خلیفة آل ثانی 2013و

 من الخروج من العباءة الثقافیة والسیاسیة للسعودیة. -التعلیمیة التي أنشأھا بالتوازي معھا
والعراق  أفغانستان ولفت إلى تمیز الجزیرة وانفرادھا في تغطیتھا ألحداث مھمة في

مما جعلھا تتربع على المشھد السمعي البصري في الشرق األوسط، ولم ینزعج  فلسطینو
 منھا سوى النخب العربیة الحاكمة التي تجلد باستمرار في برامجھا الحواریة.

تلك البرامج التي یقدمھا محررون وصفھم بارت بأنھم مزیج غریب من العلمانیین 
یین إضافة إلى من یحنون للزمن الناصري، ولذلك فإن القناة ما فتئت المعتدلین واإلسالم

الجزیرة مؤیدة للرئیس  -وفق رغبة المحدث-تتعرض للتھمة ونقیضھا في آن واحد، فـ 
) وللشیعة بل وحتى حماسوللحركة الفلسطینیة اإلسالمیة ( صدام حسین العراقي الراحل

 .إسرائیللـ

 إخراج المخالب
ویالحظ مراسل لوموند أن الجزیرة ظلت خالل أكثر من ست سنوات تھادن بعض الدول 

 دراج إغالقھا ضمن شروط رفع الحصار عن قطر.الخلیجیة، لكنھا أخرجت مخالبھا منذ إ

وینقل في ھذا اإلطار عن اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي قولھ "ھذا أحد األخطاء 
اإلستراتیجیة في ھذه األزمة، فقد وضع الجزیرة في مواجھة مع السعودیة واإلمارات، مما 

 جعلھا تقوم فعال بما كانت تتھم بالقیام بھ قبل األزمة".

الكاتب من وسائل اإلعالم الموالیة للسعودیة، قائال إنھا ضاعفت من نشر "األخبار ویسخر 
المفبركة" الصارخة التي كانت دائما بعیدة عن الحقیقة، مما أفقدھا مصداقیتھا، إذ فقدت 
"قناة العربیة" التي كانت في السابق منافسة للجزیرة كثیرا من مصداقیتھا خالل األزمة 

 ولھ.الحالیة، على حد ق

 -وھذا ما نقلھ بارت عن خنفر-ویبدو أن الجزیرة مستمرة في نھجھا ولن تخضع لالبتزاز 
إذ یقول "ھل یتصور لمن لم یستسلم أمام تھدید األمیركیین الذي وصل حد التلویح بقصف 

أن یستسلم أمام مؤامرات السعودیة واإلمارات؟ إننا ندفع  2005 2004القناة في العامین 
 سنة ونحن مستعدون لالستمرار". 21استقاللنا منذ ثمن 

 المصدر : لوموند
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 (تغریدة كیري بشأن االتفاق النووي اإلیراني (الجزیرة

وصف بأنھ  اتفاق إلى عاما من المفاوضات مع القوى الكبرى 12بعد  إیران توصلت
باراك  ألمیركيتاریخي بشأن برنامجھا النووي. وتَدافع كل من الرئیسین ا

إلى إعالن تحقیق االنتصار والمكاسب المرجوة من ھذا  حسن روحاني واإلیراني أوباما
االتفاق، إال أن مواقع التواصل االجتماعي شھدت جولة مختلفة من تبادل اآلراء بدأت 

فور اإلعالن عن "االتفاق النووي"، لیتحول ھو نفسھ إلى وسم یجمع كل األطراف على 
 ."دات الشھیر "تویترموقع التغری

"باألمل"، وأنھ  واصفا االتفاق كوفي أنان فقد غرد األمین العام السابق لألمم المتحدة
 .طسیعزز السالم في الشرق األوس

الذي وصف االتفاق بأنھ  جون كیري ذات النبرة تحدث بھا وزیر الخارجیة األمیركي
.. ھذه ھي الصفقة التي كنا نسعى "خطوة تبعدنا عن شبح النزاع وتقربنا من احتمال السالم

 ."لھا
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أنان وصف االتفاق النووي "باألمل" وتوقع أن یسھم في تعزیز السلم في الشرق 
 (الجزیرة) األوسط

  خطأ صادم
فقد أعلن عبر حسابھ الرسمي أن بالده غیر  بنیامین نتنیاھوأما رئیس الوزراء اإلسرائیلی

 ."، مؤكدا أن االتفاق "خطأ تاریخي صادمطھران ملتزمة بالصفقة مع

وصف عضو مجلس الشیوخ األمیركي دیفد فیتر على حسابھ الرسمي  في نفس السیاق,
 ."االتفاق بأنھ "صفقة سیئة للوالیات المتحدة وإلسرائیل وللحریة

في المقابل، كتب الداعیة اإلسالمي سلمان العودة أن "إیران تسیر وفق رؤیة واضحة 
البدیل  مدروسة وتستوعب حتى خصومھا، فأین حكوماتنا العربیة؟ وأین مشروعھا

 ."لمواجھة التحدي؟

 سیاسة عدائیة
أما الكاتب السعودي جمال خاشقجي فكتب أنھ "لوال سیاسة إیران العدائیة الستوجب 

االتفاق ترحیبا سعودیا، ولكن الواقع یفرض علیھا أن تعارضھ وتضغط دولیا ضد كل 
 ."تفاصیلھ، بل تعطلھ إن أمكن
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اسة ال تعترف بالمشاعر وأن ما وحینما وجھ لھ أحد متابعیھ نقدا بأن السی
بإیران أكبر مما یجمعھا بالوالیات المتحدة، كان رده مقتضبا "لیست إیران  السعودیة یجمع

 ."الحالیة
تر العالقات الحمیمیة أیضا، علق اإلعالمي البحریني محمد العرب "لم أشك یوما وعلى و

 ."وإیران حبایب أمیركا واحدا بأن
"نتمنى أن یكون لالتفاق األمیركي اإلیراني وما  اللبناني سلیمان فرنجیةوقال السیاسي 

 ."أمنیا واقتصادیاوالمنطقة  لبنان یحیط بھ من جو دولي داعم انعكاسات إیجابیة على

"أن یتحدوا ویفھموا أن  طلب اإلعالمي السعودي محمد الحارثي من العرب من جھتھ
 ."اللعبة تغیرت

 المصدر : الجزیرة
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 وحوارات تقاریر األخبار

السیسي: الجیش للوطن فقط.. 
 "ومغردون یسألونھ عن "مسافة السكة

2/4/2015 
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 حجم الخط •

  

 طباعة  •
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•  
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Video Play 

 أحمد السباعي
وتحدیدا -لیقول إن أي تھدید للعالم العربي  عبد الفتاح السیسي یخرج الرئیس المصري

لھ،  لن یأخذ من الجیش المصري سوى "مسافة السكة" لمواجھتھ والتصدي -لدول الخلیج
 وأكد أنھ "ال أحد یُھدد ونحن موجودون".

كالم السیسي إلحدى محطات التلفزة قبل انتخابھ رئیسا یبدو أنھ لم یصمد طویال، فرغم 
تأییده لعملیة عاصفة الحزم واستعداده للمشاركة فیھا جوا وبرا وبحرا، كان الفتا تصریحھ 

أن "الجیش  -للقوات المسلحة خالل الندوة التثقیفیة السادسة عشرة-الثالثاء الماضي 
 المصري لمصر ولیس ألحد آخر".

ولم یمر ھذا التصریح المثیر للجدل دون أن یشغل رواد مواقع التواصل االجتماعي الذین 
أطلقوا وسما (ھاشتاغ) #مسافة_السكة، الذي سجل أكثر من عشرة آالف تغریدة، وأدلى 

ن ھذا التصریح تراجع عن "مسافة كل مغرد منھم برأیھ عن كالم السیسي، واعتبروا أ
 السكة"، كما جاء في تغریدة للمغرد السعودي سلطان الغواني.
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نماذج من التغریدات على 

وسم 
 (ناشطون) #مسافة_السكة

 ابتزاز ورز
المغردون لفتوا إلى أن السیسي "یبتز دول الخلیج من أجل الرز" بحسب اإلعالمي القطري 

غّرد أن "الجنرال السیسي یمارس االبتزاز من أجل الرز:  الذيجابر بن ناصر المري، 
 (الجیش لمصر مش لحد تاني) یا راجل، امال فین مسافة السكة".

وھو تعبیر جاء في أحد تسریبات السیسي لوصف أموال دول -وفي موضوع "الرز" 
یغرد "نصر مباركي" أن "السیسي قال إن الخلیج خط أحمر والیوم یمارس  -الخلیج

أفسد  الجیش الباكستاني البتزاز من أجل الرز"، ویرى حساب "أموي نیوز" أن "دخولا
د السعودي "الدوسري" أنھ وجبة األرز التي كان ینتظرھا السیسي"، بدوره یؤكد المغر

 "ما فیش رز، ما فیش مسافة السكة، واخدین بالكو".

والجیش المصري،  وتشمت اإلعالمیة القطریة إلھام بدر بالذین راھنوا على السیسي
وتكتب "بصراحة أنا شمتانة في كل من راھن على زیزي وجیش الكفتة، ھذا جیش 

عبد العزیز آل  السیاق غرد اإلعالمي القطريمتخصص في قتل المصریین فقط"، وفي 
 أن "مسافة السكة التي تقطعھا الدوالرات ولیس الجیش". محمود

ویتحدث المغرد السعودي "جمیل" عن أن تصریح السیسي "ابتزاز جدید"، من جھتھ یؤكد 
الكاتب السعودي الدكتور عبد العزیز بن ذیاب أن "مسافة السكة تبخرت وعاصفة الحزم 

 مھامھا بإذن هللا، الشدائد توضح معادن الرجال". ستنجز

لضرب  1"تم تفعیل خدمة مسافة السكة، اضغط رقم  وبسخریة الفتة یكتب أحد المغردین
لجیش  4لضرب الحوثیین، اضغط  3لضرب حماس، اضغط  2داعش بلیبیا، اضغط 

 عربى موحد".

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/7f968ff6-6713-4e69-8899-b6bdcd840921
http://www.aljazeera.net/file/get/74a361e5-063c-426c-9ff9-cbbe889528ba
http://www.aljazeera.net/file/get/5b76416c-c7a8-4a3f-ac04-d8d159e4cd32


نماذج من التغریدات على 
وسم 
 (ناشطون) #مسافة_السكة

 حرب كالمیة
والالفت أن كالم السیسي یأتي بعد أیام من حرب كالمیة بین إعالمیین مصریین 

وسعودیین، على خلفیة انتقاد اإلعالمي المصري إبراھیم عیسى لكلمة وزیر الخارجیة 
إلى  فالدیمیر بوتین السعودي سعود الفیصل التي رد فیھا على رسالة الرئیس الروسي

 القمة العربیة.

بصحیفة "الوطن"،  في مقالھ الكاتب السعودي صالح الشیحي وكان أشرس ھجوم شنھ
فلوس، واألغنیة تقول (مفیش فلوس یا حبیبي مفیش فلوس)،  یرید  قال إن "عیسى حیث

أجمل طریقة للتعامل مع ھذه الكائنات من واقع تجربة ھو التجاھل طالما أنك تعرف غایتھ، 
 فدعھ ینبح، ونباح الكالب ال یمكن أن یُغیّر من الواقع شیئا".

ام من اإلعالم المصري وموقف النظ وربط المغردون السعودیون بین ھجوم بعض
، ویغرد الكاتب كساب العتیبي أن "اإلعالم المصري (الذي یأتِمر عاصفة الحزم عملیة

على َحدٍّ سواء. طعن في الظھر في  ریاسو والسعودیة دّمرتا روسیا ) یقول إنCCبأمر الـ
 الحرب". السعودیة وقٍت تخوض فیھ

مي المصري في السیاق یكتب اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي أن "تجاوزات اإلعال
إبراھیم عیسى على المملكة واألمیر سعود الفیصل أمس تستلزم تدخال، لو كان اإلعالم 

 ھناك حرا لما قلت ذلك ولكنھ إعالم النظام".
 المصدر : الجزیرة
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 (فضائیة العرب أعلنت توقفھا نھائیا بعد نحو عامین من التعثرات منذ إعالن انطالقھا (الجزیرة

الولید بن  فضائیة "العرب" اإلخباریة المملوكة للملیاردیر السعودي األمیرأغلقت 
 ات منذ إعالن انطالقھا.بعد نحو عامین من التعثر أبوابھا بشكل نھائي طالل

لوكالة الصحافة الفرنسیة "تلقینا إخطارا بتوقف القناة  الریاض وقال أحد مراسلي القناة في
العمل"، مضیفا أن القناة "عبرت عن شكرھا لجمیع طاقم العمل على تفھمھم لھذا عن 

 القرار".

وأشار إلى أن "العرب" أعلنت في رسالتھا أنھ خالل "العامین الماضیین كانت ھناك 
محاوالت إلعادة إطالق القناة، لكن واجھتنا العدید من التحدیات وحان الوقت التخاذ قرار 

كان  بمستقبل القناة"، وأكدت الرسالة أن إغالق أبواب القناة بشكل نھائينھائي فیما یتعلق 
 أمس االثنین.

وقال مصدر مقرب من مجلس إدارة "العرب" لوكالة الصحافة الفرنسیة "القناة انتھت"، 
رافضا الكشف عن األسباب التي أدت في النھایة إلى اتخاذ قرار اإلغالق أو عن المبالغ 

 شروع الذي لم یبصر النور إال لساعات معدودة.التي أنفقت على الم
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ع قنوات مقرا لھا وكانت تطمح ألن تدخل في منافسة م المنامة وشھدت القناة التي تتخذ من
إخباریة إقلیمیة أخرى بدایة متعثرة، إذ أن السلطات البحرینیة أوقفت بثھا في فبرایر/شباط 

 بعد ساعات قلیلة من انطالقھا. 2015العام 

وكان الضیف األول للقناة على الھواء القیادي في المعارضة البحرینیة خلیل مرزوق الذي 
 شخصا. 72بحرینیة الجنسیة من انتقد خالل مداخلتھ المباشرة سحب السلطات ال

 280و"العرب" التي یترأس مجلس إدارتھا الصحفي السعودي جمال خاشقجي كانت تضم 
، دون دبيو قطرو تركیا موظفا في ثالثین دولة لدى انطالقھا، وحاولت القناة أن تبث من

 أن تنجح في ذلك.
، األخ غیر الشقیق للملك األمیر طالل بن عبد العزیز واألمیر الولید ھو نجل

، ویرأس ، وال یشغل أي منصب رسمي في المملكةسلمان بن عبد العزیز السعودي
مجموعة "المملكة القابضة" التي تملك حصصا في عدد كبیر من الشركات العالمیة، كما 

 یملك الولید بن طالل مجموعة قنوات "روتانا".
 المصدر : الفرنسیة
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التحالف یعلن بدء "إعادة األمل" 
 وانتھاء عاصفة الحزم
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 (جانب من إحدى عملیات القصف التي نفذتھا طائرات التحالف على معسكر للمشاة في صنعاء (الجزیرة

وبدء عملیات "إعادة األمل"، وجاء ذلك  عاصفة الحزم أعلنت دول التحالف انتھاء عملیة
عاصفة الحزم أزالت التھدیدات الموجھة للمملكة  قال إن السعودیةالدفاع بعد بیان لوزارة

  ودول الجوار وحققت معظم أھدافھا.

  

جاءت  عاصفة الحزم وجاء في بیان وزارة الدفاع السعودیة على التلفزیون الرسمي أن
إلى القیادة السعودیة، مشیرا إلى أن  عبد ربھ منصور ھادي یسالرئ استجابة لطلب

على ما بذلتھ المملكة  سلمان بن عبد العزیز الرئیس الیمني قدم الشكر في رسالة للملك
 ضمن التحالف واستجابتھ لطلبھ.
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الشرعیة التي التف أن العملیة العسكریة جاءت إلنقاذ الشعب الیمني وإعادة  وأوضح
الجوار  علیھا االنقالبیون، مضیفا أن العملیات أزالت التھدیدات على المملكة ودول

 وتمكنت من تدمیر األسلحة الثقیلة والصواریخ البالیستیة للملیشیات الحوثیة.

عاصفة  الدفاع السعودیة قد قالت في بیان نقلتھ وكالة األنباء السعودیة إن وكانت وزارة
و� الحمد إلى  لتي شاركت فیھا القوات المسلحة السعودیة أدت "بكل كفاءة واقتدارالحزم ا

 ودول المنطقة". فرض السیطرة الجویة لمنع أي اعتداء ضد المملكة

وأشارت إلى أن الطلعات الجویة تمكنت من إزالة التھدید على أمن المملكة العربیة 
لحة الثقیلة والصواریخ البالیستیة التي السعودیة والدول المجاورة من خالل تدمیر األس

استولت علیھا الملیشیات الحوثیة والقوات الموالیة للرئیس المخلوع علي عبد هللا صالح من 
 قواعد ومعسكرات الجیش الیمني.

 

العمید أحمد عسیري أكد أن 
العملیات العسكریة ستتواصل 

 (الجزیرة)لكن بوتیرة أقل

 حملة ناجحة
المتحدث باسم عاصفة الحزم العمید أحمد عسیري إن دول التحالف أعلنت من جھتھ قال 

تكللت  انتھاء العملیة بناء على طلب الحكومة الیمنیة والرئیس ھادي، مشیرا إلى أنھا
بالنجاح وحققت جمیع أھدافھا، وأن عملیة "إعادة األمل" ستبدأ غدا إلعادة األمل 

 ولمساعدة الشعب الیمني.

 -ولو بوتیرة أقل-قیادة التحالف سوف تستمر في القیام بأي عمل عسكري وأشار إلى أن 
لمنع الحوثیین من تغییر الواقع على األرض ولحمایة الیمنیین واالستمرار في عملیات 

 اإلغاثة واألعمال اإلنسانیة.

وأوضح أن العملیات العسكریة دمرت قدرة الحوثیین وصالح على تحریك القوات، وأن 
ریة ستواصل العمل لمنع وصول السالح إلى الملیشیات الحوثیة وعناصر البح القوات

 صالح واالستمرار في المراقبة. الرئیس المخلوع علي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن األعمال العسكریة سوف  من جھتھ قال الكاتب
ما  ضد أي تھدید من الحوثیین سواء في الداخل أو الخارج، وأن تستمر وفق أطر مختلفة

 سیبدأ ھو نقل العملیة إلعادة األمل للشعب الیمني.



وأكد أن األمل سیتحقق عندما تعود الشرعیة ویجتمع الیمنیون للحوار دون تھدید 
وأكد أن الحوثیین ھم مكون یمني رئیسي، وأن السعودیة ال یمكن أن تقرر ذھاب  بالسالح،

مشیرا إلى أنھ  عھم الداخلیة،أنفسھم ھم من یقرر أوضا الحوثیین وأن ذلك شأن الیمنیین
 ربما یأتي خبر ما من الحوثیین یمكن البناء علیھ.

إن صفقة ما تم  من جھتھ قال الكاتب والمحلل السیاسي السعودي سلیمان العقیلي
تحضیرھا لعودة الشرعیة لكن الحرب لم تنتھ بعد، وأكد أن "إعادة األمل" فیھا جانب 

من عدة عواصم كانت تشیر إلى تسویة ما فیھا إنساني ولوجستي، وأكد أن تسریبات 
 انسحابات للحوثیین من بعض المناطق.

ماضي قصف مواقع عسكریة مارس/آذار ال 26منذ  السعودیة وبدأت طائرات تحالف تقوده
، التي جاءت استجابة لطلب الرئیس عبد عاصفة الحزم لمسلحي الجماعة ضمن عملیة

 لیمن وشعبھ من "عدوان الملیشیات الحوثیة".منصور ھادي بالتدخل عسكریا لحمایة ا
 المصدر : الجزیرة
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موقع فرنسي: لماذا تتسلّل دول الخلیج 
 تجاه إسرائیل؟
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 (الوفد البحریني الذي زار إسرائیل بالتزامن مع المظاھرات ضد قرار ترمب بشأن القدس (الجزیرة

نزیھة  ) اإللكتروني الفرنسي مقاال للكاتبة البحرینیةXXI(أوریون  21نشر موقع الشرق 
والبحث عن إقامة عالقات طبیعیة  إسرائیل نحو دول الخلیجسعید تناولت فیھ سر انجراف

 ودائمة معھا رغم حساسیة الموقف خاصة في الوقت الراھن.
 

عاصمةً إلسرائیل، تفتح  بالقدس باالعتراف دونالد ترمب انتھا لقراروقالت الكاتبة: رغم إد
قنوات اتصال مع إسرائیل، فإذا كان  والسعودیة رینالبح عدة دول خلیجیة على رأسھا

یبقى السؤال:  نھاألمر یتعلق بـ"الخطر اإلیراني" كما تقول بعض القیادات السیاسیة ھناك فإ
 ھل تقبل شعوب الخلیج بالتخاذل تجاه القضیة الفلسطینیة؟

 
إلذاعة  تأكیده الماضي وزیر الطاقة اإلسرائیلي في نوفمبر/تشرین الثاني وتنقل الكاتبة عن

، إیران وجود اتصاالت سریة مع السعودیة إثر مخاوف مشتركة بشأن الجیش اإلسرائیلي
وقولھ "لدینا عالقات مع دول إسالمیة وعربیة جانب منھا سري بالفعل، ولسنا عادة 

ما نحن فال الطرف الذي یخجل منھا، الطرف اآلخر ھو المھتم بالتكتم على العالقات، أ
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c74de132-2271-4d66-8706-bd4e0d05398d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c74de132-2271-4d66-8706-bd4e0d05398d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c74de132-2271-4d66-8706-bd4e0d05398d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a


توجد مشكلة عادة ولكننا نحترم رغبة الطرف اآلخر عندما تتطور العالقات سواء مع 
السعودیة أو مع دول عربیة أو إسالمیة أخرى، وھناك (عالقات) أكبر كثیرا...(لكننا) 

 نبقیھا سرا".
 وإذا كان ھذا التصریح ھو األول من نوعھ لمسؤول إسرائیلي عن اتصاالت من ھذا القبیل،
فإن آراء إعالمیة سعودیة لم تتردّد في اعتبار ھذه االتصاالت "تحلیال استراتیجیا سعودیا 

خاطئا" و"اندفاعا سعودیا في مسألة لن تستفید منھا السعودیة"، وھو ما قالھ الصحفي 
 في لقاء مع إذاعة مونت كارلو الدولیة. بواشنطن السعودي جمال خاشقجي من منفاه

 
 ردود رافضة

كما شھدت شبكات التواصل االجتماعي ردود فعل صاخبة على "زیارة خاصة" قام بھا 
فیدیو لھ  فیسبوك في ى صفحتھالمدون اإلسرائیلي بن تیزون للسعودیة، بعد أن نشر عل

مذیلة بتعلیق "صالة من أجل السالم! جنبا إلى جنب مع إخوتي  المسجد النبوي داخل
 العرب...".

 
یق علیھ غالبا بالسلب، وطرحت تساؤالت عن وتداولت الفیدیو صفحات عربیة مع التعل

دخول بن تیزون إلى المملكة؟ وكیف ُسِمح لھ بدخول المسجد؟ وغیرھا من التساؤالت 
  والتھكمات المصحوبة باتھامات للسعودیة بالتطبیع مع إسرائیل.

 
 وأضافت الكاتبة أن البحرین استضافت سائقا إسرائیلیا في سباق أقیم على حلبتھا الدولیة،

وأثناء السباق طلب المنظمون من السائق أال یرفع العلم اإلسرائیلي على سیارتھ لعدم إثارة 
الرأي العام، باإلضافة إلى مشاركة ممثلین إسرائیلیین في جلسات مؤتمر "إثراء المستقبل 

 .الدوحة االقتصادي للشرق األوسط" في العاصمة القطریة
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داخل الحرم النبوي في المدینة المنورة موجة  أثارت صور نشرھا مدون إسرائیلي
 (الجزیرة) استھجان واستغراب على منصات التواصل

المشاركتین موجة استنكار على مواقع التواصل االجتماعي من مواطني ھذه وقد لقیت كلتا 
 الدول.

 
إلى  وتمضي الكاتبة إلى القول إن التطبیع ال ینحصر في المواقف الحكومیة، بل تعداه

في لقاء  عبد هللا الھدلق قولھ وتنقل عن اإلعالمي الكویتي مشاركة كتاب وإعالمیین،
عندما قامت دولة إسرائیل، لم یكن لدولة  ۱۹٤۸كویتیة "في تلفزیوني على قناة الرأي ال

تشتت (..) من وجود، لیس لھم وجود أبدا، ھم كانوا عبارة عن شتات م فلسطین اسمھا
 الكنعانیین أو العمالیق أو الجبارین، وبالتالي ال وجود لدولة اسمھا فلسطین".

 
بالطریقة نفسھا وعلى القناة العاشرة العبریة ظھر الكاتب البحریني عبد هللا الجنید في مقابلة 

ن بطلب منھ عبر البرید اإللكتروني للقناة لیتحدث حول أمن الخلیج والخطر الذي یھدده م
إلى  الریاض قبل إیران تماما كما یھدد إسرائیل، حسب تعبیره، معتبرا أن رحلة ترمب من

 تل أبیب "كانت حدثا تاریخیا".
وقالت الكاتبة إن االعتراف بإسرائیل على ھذه الصورة ھو ظاھرة جدیدة في ھذه المنطقة 
التي ُعرفت بعدائھا للكیان الصھیوني الذي تأسس في قلب الشرق األوسط منذ أربعینیات 
القرن الماضي، وحتى إن لم یكن األمر كذلك، فإن التصریح بالتعاون أو قبولھ أو التطبیع 
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 الما اعتبر أمرا مشینا أو معیبا.مع ھذه الدولة ط
 

 باسم المّد اإلیراني
قدّم وزیر خارجیة البحرین خالد بن أحمد آل خلیفة  2016وأضافت أنھ في أبریل/نیسان 

، قال فیھ شمعون بیریز نعیا للرئیس اإلسرائیلي السابقتویتر عبر حسابھ الرسمي على
"ارقد بسالم أیھا الرئیس شمعون بیریز، رجل حرب ورجل سالم ال یزال بعید المنال في 
 الشرق األوسط"، فیما ھو یغرد بشكل شبھ یومي عن الخطر اإلیراني الذي یھدد المنطقة.

 
لعدید من الزیارات لمسؤولین خلیجیین للقدس والمدن المجاورة، ویأتي ذلك إلى جانب ا

بحجج مختلفة منھا الریاضة والمؤتمرات أو الزیارات البرلمانیة، وسواء كانت ھذه 
الزیارات معلنة أو سریة تخرج إلى السطح بعد فترة من خالل الصحافة اإلسرائیلیة أو 

من االنزعاج في الشارع الخلیجي قبل أن تسریبات ھنا وھناك، فإنھا في العادة تشھد موجة 
 تعود األمور لھدوئھا المعتاد.

 
فھل نرى قریبا عالقات علنیة خلیجیة إسرائیلیة؟ وھل تعود مكاتب التمثیل للظھور أو ربما 

 24سفارات وقنصلیات؟ وكما لو كانوا یخترعون قناة دبلوماسیة جدیدة، وصل وفد یضم 
دیسمبر/كانون  9" منھا شخصیات دینیة وسیاسیة یوم ھذه ھي البحرینعضوا من جمعیة "

س، على حول القد قرار ترمب من األول في زیارة رسمیة إلسرائیل، بعد بضعة أیام فقط
 حد قول الكاتبة البحرینیة.

 المصدر : الصحافة الفرنسیة
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 وحوارات تقاریر األخبار

جزیرة سواكن.. تركیا تشعل الصراع 
 بالبحر األحمر

26/12/2017 
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 (أردوغان أعلن عن موافقة البشیر على تخصیص سواكن لبالده خالل زیارتھ التاریخیة إلى السودان (وكالة األناضول

 الجزیرة نت-محمد النجار

 
 

رجب طیب  العثماني" یشكل إعالن الرئیس التركيبعیدا عن شعارات "إحیاء التراث 
على خطة بالده لتطویر جزیرة سواكن فصال  عمر البشیرموافقة نظیره السودانی أردوغان

 .جدیدا في صراع النفوذ المتنامي بالبحر األحمر

عن موافقة  السودان وأعلن أردوغان أمس االثنین أثناء زیارة وصفت بـ"التاریخیة" إلى
 .البشیر على تخصیص الجزیرة لبالده لغایات ترمیمھا وتطویرھا

 
 عرض الصورة على تویتر
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 الرئاسة التركیة

✔@tcbestepe_ar 

 

 

 

الرئیس أردوغان یزور جزیرة "سواكن" في البحر 
https://www.tccb.gov.tr/ar/news/1666/87858/-erdogan-cumhurbaskaniاألحمر

etti.html-ziyaret-adasini-sevakin … 
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 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ٤۱

 
بالقول إن بالده  مصرو السعودیة وحاول الرئیس التركي عبر عدة إشارات تفادي استفزاز
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تھدف إلى ترمیم ما دمره االستعمار البریطاني للجزیرة التي كانت مركزا للدولة العثمانیة 
 ."في البحر األحمر، وتأكیده أن تخصیص الجزیرة سیكون "لوقت معین

 
قاعدة انطالق األتراك نحو أن إشارتھ الالفتة كانت تأكیده أن الجزیرة ستكون بمثابة  غیر

 ."الدیار السعودیة في طریقھم ألداء الحج والعمرة "ضمن سیاحة مبرمجة

 
وبانتظار أن تتضح المواقف المختلفة من إعالن أردوغان الذي لقي حماسا سودانیا كبیرا 
لدخول بالده على خط تدشین عالقة إستراتیجیة بین البلدین قرأ مراقبون فیھ بأنھ تسخین 

 .ق السیطرة على موانئ البحر األحمر بین قوى مختلفةلسبا

 

 

أردوغان رفض الكشف عن تفاصیل ملحق یتعلق بالصناعات العسكریة بین بالده 
 (رویترز) والسودان

 ملحق سري
مفاجأة سواكن" توقفت أخرى عند ما وصفتھ وباإلضافة لما وصفتھ وسائل إعالم دولیة بـ"



بـ"الملحق السري" في مباحثات أردوغان والبشیر، وفسر على أنھ اتفاق لتدشین صناعات 
 .عسكریة قال أردوغان نفسھ إنھ لن یتحدث عنھ

 

 
 

 خالد عویس

✔@khalidewais 

 

 

 

لألتراك لتطویرھا وإدارتھا، على ما في ذلك من استباحة للسودان، فإن األمر یبقى  سواكن#أیا كان رأّي في منح 
سودانیا صرفا. لسنا في معرض القبول بأي إمالءات أو دروس من الخارج. بیدنا نحن فقط أن نقرر بشأن  شأنا

 النظام الحاكم ورأسھ وكیفیة الحفاظ على كرامتنا وسیادتنا الوطنیة
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٦ -ص  ٥۲:۲

•  

۳٥٤ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۲۳۸

 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
 

وتكمن أھمیة جزیرة سواكن تاریخیا في أنھا أقدم میناء سوداني على ساحل البحر 
مقرا لحاكم "مدیریة الحبشة  1517 األحمر، واختارھا السلطان العثماني سلیم األول في
 .الحالیة إریتریا العثمانیة" التي تشمل مدینتي حرقیقو ومصوع في

قاموا بتدمیر أجزاء كبیرة من  1899على السودان سنة وبعد سیطرة البریطانیین 
الجزیرة، خاصة اآلثار العثمانیة، واستغنوا عن مینائھا وأنشؤوا میناء بدیال في 

 .بورتسودان

 
 

Mohammed Adel 

✔@mrmeit 
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 100"العدو" علي جزیرة "سواكن" السودانیة إللي علي بعد  تركیا#مش ھتطلع بیان تشجب سیطرة  مصر#
 كیلو من حدودنا؟ وال ھوه سامح شكري ھیكتفي برمي میكرفون الجزیرة؟

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٦ -ص  ۳٥:٤

•  

۳۱ 

•  

 ذلكمن األشخاص یتحدثون عن  ۱٦

 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
 

كلم) ووصفھا التاریخي بأنھا "أرض األساطیر والقصص  20ورغم صغر حجم سواكن (
ستكتب فصوال حقیقیة تشیر إلى  لتركیا یصھاالخیالیة" فإن قصتھا اعتبارا من تاریخ تخص

 .استمرار السعي التركي للتواجد في البحر األحمر

، حیث أنشأت قاعدة ومطارا عسكریا الصومال وقبل سواكن تواجدت تركیا في
، وتتمتع بحضور سیاسي وعسكري وثقافي بالجمھوریة التي تسعى إلى مقدیشو في

 .النھوض من أتون الفوضى التي عصفت بھا لعقود

 

Video Play 

 میناء جدة 
السودانیة إلى أھمیة إستراتیجیة أخرى لسواكن تكمن في كونھا أقرب الموانئ 

السعودي على البحر األحمر، حیث تستغرق رحلة السفن بین  اإلستراتیجي جدة میناء
 .المیناءین ساعات قلیلة

 
ضیة بات السباق محموما على البحر األحمر الذي یعتبر ممرا وخالل األعوام القلیلة الما

مالیین برمیل من النفط یومیا، كما أنھ یشكل المعبر الرئیس للتجارة بین دول  3.3لنحو 
 .مع أوروبا الیابانو الھندو الصین شرق آسیا، وال سیما
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Future TV :: News 

✔@futuretvnews 

 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥ · 

 

 

السودان یخصص جزیرة سواكن في البحر االحمر 
 http//:futuretvnetwork.com/?p=227498  pic.twitter.com/uqlPR1NzJCلتركیا

 

 
 

 جمال خاشقجي

✔@JKhashoggi 

 

بین سواكن وجدة تاریخ مشترك وقرابة أسریة، حتى عمارة متشابھة بینھا وبین جدة القدیمة . 
pic.twitter.com/5y5HtgInv7 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٥ -م  ۱۱:۲۰
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٤٦ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۸۹

 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
، مصر، السعودیة، األردن )وباإلضافة للدول اإلقلیمیة المطلة على البحر األحمر

دخلت قوى دولیة وإقلیمیة على  (إسرائیل ،جیبوتي،الیمن السودان، إریتریا، الصومال،
 .خط النفوذ فیھ

 عرض الصورة على تویتر
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 ksa2030_n@ ـــمانNAWAFولد سـلـ

 

 

 

 ا وإدارتھا . بإدارة جزیرة سواكن على البحر األحمر لتتولى إعادة تأھیلھ تركیا#سمح لـ  السودان#
 

 المخطط كبیر وعلینا الحذر .
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۲٦ -ص  ۱۲:۳٥

•  

۱٥ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۳٥

 
على الیمن منذ نحو ثالثة أعوام كان الصراع على  التحالف العربي فأحد مبررات حرب

على عدد من  جماعة الحوثي النفوذ في البحر األحمر بعد أن اعتبر التحالف أن سیطرة
 .للتواجد القوي في البحر األحمر إیران تقع ضمن محاوالت موانئ الیمن الغربیة

بشكل الفت على خط النفوذ في البحر األحمر، حیث أنشأت قاعدة  اإلمارات كما دخلت
، وتمتلك أیضا قاعدة أرض الصومال عاصمة ما تعرف بجمھوریة بربرة عسكریة في

عسكریة في إریتریا، كما تتھمھا قوى یمنیة بالسعي للسیطرة على موانئ على البحر 
 .طاء حرب التحالف العربي ھناكاألحمر تحت غ
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جزیرة سواكن كانت أقدم میناء للسودان ومقرا للوالیة العثمانیة في البحر 
 (ناشطون) األحمر

 تیران وصنافیر 
وشھدت قواعد النفوذ في البحر األحمر تغیرا ھذا العام بعد أن تنازلت مصر عن 

للسعودیة، وھو ما حول مضائق تیران إلى ممرات دولیة ستفتح  تیران وصنافیر جزیرتي
ند تنظیم المالحة في شمال البحر أبوابا لتعاون سعودي إسرائیلي تحت ب -برأي مراقبین-

 .األحمر

 
بمركز ھرتسیلیا الجنرال  وبحسب مدیر وحدة البحوث في قسم السیاسة اإلستراتیجیة

 .شاؤول شاي، فإن إسرائیل تؤید سیطرة مصر والسعودیة على البحر األحمر

وقال في مقال نشرتھ صحیفة "إسرائیل الیوم" مطلع أكتوبر/تشرین األول الماضي إن 
تساھم  باب المندب یطرة مصر شماال على قناة السویس، والسعودیة جنوبا على مضیقس

ي البحر األحمر عبر الحوثیین في الیمن في الحد من السعي اإلیراني الحثیث للتواجد ف
 .وعبر اتفاقات مع إریتریا والسودان
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وما یزید من أھمیة النفوذ التركي عبر جزیرة سواكن ھو ما كشف عنھ الیوم عن اجتماع 

، والسودان خلوصي أكار مساء أمس االثنین وضم قادة جیوش تركیا الخرطوم عقد في
 . غانم شاھین الغانم قطرم مصطفى عدوي، وعماد الدی

 

Video Play 

 خریطة جدیدة 

ماجد األنصاري على ھذا اللقاء وعلق أستاذ علم االجتماع السیاسي في جامعة قطر 
بالقول "خریطة جدیدة للتحالفات في المنطقة، عنوانھا الخروج من دائرة االبتزاز السیاسي 

 ."إلى المصالح المشتركة

 

 
 

 ماجد محمد األنصاري

@majedalansari✔ 

 

 

 

خریطة جدیدة للتحالفات في المنطقة عنوانھا الخروج من دائرة االبتزاز السیاسي إلى المصالح المشتركة 
https//:tatus/945600404557004801twitter.com/trtalarabiya/s … 

Dec 26, 2017 -3:24 AM  

•  

195 

•  

191 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
 

ویفسر مراقبون تحركات الخرطوم التي تلت تخلصھا من العقوبات األمیركیة وتوجھھا 
ثم استقبالھا أردوغان بأنھا محاولة للبحث عن مصالحھا خارج مربعات  موسكو إلى

 .العالقات التقلیدیة
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بسبب توقیع اتفاقیة ترسیم الحدود المصریة السعودیة  وربما سرع منھا الغضب السوداني
 .، وھو ما اعترفت السعودیة بھ عملیاحالیب التي ضمت إلى الحدود المصریة إقلیمو

 
التركي في جزیرة سواكن كثیرا من القراءات، وال سیما ویتوقع مراقبون أن یثیر التواجد 

أنھ یدشن مرحلة جدیدة عنوانھا أنھا توجد على حدود مصر والسعودیة، والتي یبدو أنھا 
لن تقرأ عودة العثمانیین الجدد بأنھا "مبرمجة" ضمن "السیاحة" التي تحدث عنھا 

 .والنفوذ في المنطقة أردوغان، وإنما تعید على ما یبدو برمجة خریطة التحالفات

 المصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع التواصل االجتماعي,مواقع إلكترونیة
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 وحوارات تقاریر األخبار

مغردون خلیجیون یحذرون من الفتنة 
 الطائفیة

26/6/2015 
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 (الضحایا سقطوا أثناء أدائھم صالة الجمعة (األناضول

 أحمد السباعي
، الدولة التي ال الكویت إلى فجأة ودون مقدمات، یصل قطار استھداف المساجد بالتفجیرات

 تشارك في حروب، وال تتخذ مواقف حادة تجاه أي طرف.
تنظیم الدولة  تبناه وتسارعت األخبار عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجیر

نفسھ في مسجد اإلمام الصادق الذي یرتاده الشیعة  فجر أحد عناصره ، حیثاإلسالمیة
 أثناء أداء صالة الجمعة.بمنطقة الصوابر وسط مدینة الكویت 

عن تفجیر  وكعادتھم في مواكبة األحداث، أطلق نشطاء مواقع التواصل عدة وسومات
بین  المسجد، كان أبرزھا "تفجیر مسجد اإلمام الصادق" الذي احتل المركز الثاني عالمیا

 تغریدة. األعلى تداوال بنحو نصف ملیون
والھجوم على  الوحدة ونبذ الفرقة بین السنة والشیعة،وتوزعت التغریدات بین الدعوة إلى 

تخترقھ  إیران ووصفھ "بالتنظیم المجرم والكافر"، بل اعتبر بعضھم أن تنظیم الدولة
 توظفھ لصالحھا.و
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 (األناضول) صدمة واضحة على وجھ أحد الناجین من التفجیر

 نبذ الفتنة
وظھرت أصوات تدعو إلى الوحدة ورص الصفوف، فغرد وزیر الخارجیة البحریني 

الشیخ خالد بن أحمد آل خلیفة "إنھا لیست طائفیة.. إنھا حرب على اإلسالم وفتنة مقصودة 
 یستوجب الوحدة في أوطاننا لمواجھة من یسعى للفرقة".ومدروسة، والموقف 

المشھد  یوسف القرضاوي الشیخ الدكتوراالتحاد العالمي لعلماء المسلمین ویوّصف رئیس
بتغریدة "الوحوش ال تقتل من الحیوانات األخرى إال ما تحتاج إلیھ ألكلھا، فإذا شبعت 

 ماء وإن سالت مدرارا".كفت، وبعض الناس ال یشبعون من قتل وال یرتوون من د
ناصر الدویلة قائال "الشحن  مجلس األمة الكویتي وفي السیاق نفسھ یغرد النائب في
نحن ضحایاه كأبناء وطن  إسرائیل ھ داعش واستفادت منھالطائفي الذي دعمتھ إیران ونفذت

 واحد سنة وشیعة".
"ھذه  طارق السویدان وفي منشور لھ على صفحتھ بالفیسبوك یكتب الداعیة الكویتي

الجرائم المتوالیة بتفجیر المساجد ال تمت إلى اإلسالم بصلة، بل ھي تشویھ لإلسالم.. أدعو 
رمة التي ترتكب ھذه المجازر، وال یجوز تبریرھا بأي الجمیع للتكاتف ضد العصابات المج

 حال، وھي نتیجة الطائفیة النتنة".
ویوافق األكادیمي السعودي علي عمر بادحدح الطبطبائي ویغرد "األصابع التي تعبث 
بأمن دول الخلیج وتسعى إلثارة العداوة الطائفیة وزعزعة الوحدة الوطنیة لھا سوابق 

 والسعودیة". البحرین في
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وفي تحلیل لألمین العام لمؤتمر األمة الكویتي الدكتور حاكم المطیري یغرد "جریمة 
فذھا من یرید تحضیر الخلیج لحرب إرھابیة لم تراع حرمة المساجد وال حرمة األبریاء، ن

 أھلیة تنتھي بتقسیمھ طائفیا".

وفي ھذا السیاق یغرد الكاتب اإلماراتي محمد الحمادي "من كان یحمل في قلبھ ذرة من 
 طائفیة فلیحتفظ بھا لنفسھ، فھذا الیوم ال یحتمل الطائفیة والطائفیین".

ن إلى السعودیة ثم الكویت.. ویحذر اإلعالمي القطري جابر الحرمي قائال "من البحری
تفجیرات طائفیة یراد ضرب استقرار ووحدة ھذه المجتمعات.. وغیر مستبعد إكمال 

 المخطط في باقي دول الخلیج".

ویذھب الكاتب السعودي محمد الحضیف إلى القول "نحن أمام عمل استخبارات بامتیاز، ال 
ویت لھم كل شيء لھ بخطاب دیني أو مناھج تعلیم، فالشیعة في الك عالقة

 و(محصنون)".

 

 (ألناضول) أضرار في المسجد خلفھا التفجیر

 مھاجمة تنظیم الدولة
بالسعودیة من قبل واآلن  وفي إطار الھجوم على تنظیم الدولة الذي تبنى تفجیر مسجدین

األمین العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمین الدكتور علي القره تفجیر الكویت، یغرد 
داغي أن "حماقة + عمالة = داعش"، ویتابع "ھل ستتوقف داعش عند تفجیر مساجد 



ة! ففكر التكفیر یؤدي دوماً للتفجیر! وال یفرق بین شیعي وسني! الشیعة؟! ھذه مجرد بدای
 فكل من ال یؤیدھم مرتد".

وفي تغریدة للنائب الكویتي ناصر الدویلة "داعش الشر والشقاء والضالل ھم كالب النار 
األمة نذروا أنفسھم إلبلیس وسلموا قیادھم للخونة وتجمعوا على شر وأفسدوا في  وشراة

 األرض، وهللا غالب".
"مسألة وقت  "دائرة التكفیر" ویغرد ویتوقع اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي أن تتسع

وسیستھدفون مساجد السنة أیضا، فدائرة التكفیر تتسع طالما أنھا تدور.. حصل ھذا 
 ".والعراق باكستان في

وفي النظرة الشرعیة للتفجیر، یغرد رئیس لجنة تطبیق الشریعة في الكویت الدكتور خالد 
"إن اختیار المكان وھو المسجد واختیار الزمان وھو شھر رمضان دلیل على كفر  المذكور

 من قام بھذه الجریمة".

جھیمان في البیت الحرام ویغرد القارئ الكویتي الشیخ مشاري راشد العفاسي "منذ حادثة 
والمساجد ھدف للخوارج! ولألسف ال دور یذكر في محاربة ھذا الفكر منذ ذلك الیوم في 

 م".۱۹۷۹ھـ/۱٤۰۰غرة محرم عام 
Video Play 

   
 اتھام إیران

من بین من اتھم إیران بالوقوف خلف التفجیر، اإلعالمي السعودي خالد المھاوش الذي 
كر یھدف لبث الفتنة في الكویت، بعد أن عجزت إیران وأذنابھا غرد "عمل إجرامي ومستن

 ".بالسعودیة الذین ینفذون مخططاتھم من تحقیق مرادھم

األكادیمي والكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعید أن ھناك أصابع فارسیة وكذا یرى 
وراء التفجیر، ویغرد "اعتداءات وحشیة دخیلة على مجتمعاتنا الخلیجیة التي ُعرفت عبر 

 القرون بالتعایش.. فتش فقط عن األصابع الفارسیة!"

لة المخترق من إیران وراء ویشیر النائب الكویتي السابق ولید الطبطبائي إلى أن تنظیم الدو
التفجیر، ویغرد "أظن أن تفجیر مسجد اإلمام الصادق ھو من نفس الجھة التي فجرت 

مسجدي القدیح والعنود، وإن ھذه الجھة مخترقة استخباراتیا من إیران لخلق فتنة 
 طائفیة".

 المصدر : الجزیرة
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 عربي األخبار

دعوات لوقف االنتھاكات الحقوقیة 
 بالسعودیة في مؤتمر بلندن

9/12/2017 
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دعا معارضون سعودیون وناشطون حقوقیون بریطانیون إلى تحرك دولي مشترك لوقف 
منظمة "القسط"  لندنفي المؤتمر الذي تعقده بـ ، وذلكالسعودیةانتھاكات حقوق اإلنسان فی

 تحت عنوان "السعودیة.. أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل".
، فضال عن القانون الدولي وشارك في المؤتمر عدد من الحقوقیین والخبراء في مجال

 معارضین سعودیین.

وحذر المشاركون من غض الطرف عما قالوا إنھا حملة اعتقاالت ممنھجة في السعودیة، 
 ة.مشددین على أن مخاطر استمرار ذلك على مستقبل الحكم في السعودیة ستكون جسیم

لحریة التعبیر وتشارك  -غیر ممكنة داخل البالد-وتقول المنظمة إن المؤتمر یفتح نافذة 
الرأي من قبل معارضین وحقوقیین سعودیین حول مستقبل السعودیة في ضوء االنتھاكات 

 الحقوقیة التي تمس فئات المجتمع المختلفة.

نسان یحیى عسیري إن وقال الناشط الحقوقي السعودي رئیس منظمة "القسط" لحقوق اإل
 منع حریة التعبیر من أبرز المشكالت الموجودة في السعودیة.
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وفي كلمتھ بافتتاح المؤتمر األول للمنظمة، شدد عسیري على أن نشاط منظمة "القسط" 
 سیستمر، رغم العوائق التي واجھت وما زالت تواجھ انعقاد مؤتمرھا.

یھدف ألخذ خطوات لألمام لصالح عمل وأضاف عسیري لمراسل الجزیرة نت أن المؤتمر 
الفعل، وكذلك لتعریف المجتمع السعودي والسعودیین أنھم برد مؤسسي بدال من االكتفاء

 یستطیعون مقاضاة كل من عذبھم.

 

 (الجزیرة) خاشقجي حذر من تركز السلطة في ید شخص واحد فقط

 حكم مركزي
وعبر سكایب خاطب الصحفي السعودي جمال خاشقجي المؤتمر مؤكدا أن لب المشكلة 

 یكمن في غیاب المشاركة الشعبیة.

مركزي بحت، ورغم أن وقال خاشقجي إن الحكم في السعودیة انتقل اآلن إلى حكم 
السعودیة لم تكن یوما نظاما دیمقراطیا، فقد كان في السابق قدر من المشاركة، حسب 

 تعبیره.

وقال خاشقجي إنھ ال توجد في السعودیة أي مساحة للمناقشة وباتت السلطة في ید شخص 
عتقال في واحد، مشیرا إلى أنھ "ال رابط مباشرا بین المعتقلین، ما یعني أن الكل عرضة لال

السعودیة، فھناك تجار معتقلون ودعاة وأمراء، فالتمثیل الحقیقي للمجتمع ھو في السجن 
فقط، حیث یوجد ممثلون عن كل أطیاف المجتمع، فھناك رجال دین وتجار وأمراء 

 واقتصادیون وناشطون وأناس عادیون".
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المسؤولیة عما یجري سواء  محمد بن سلمان وحّمل خاشجقي ولي العھد السعودي األمیر
، معتبرا أن ۲۰۳۰في النجاح أو الفشل، وقال إن السعودیین ال یعرفون الكثیر عن رؤیة 

 یعرف النتائج وال األرقام. المواطن السعودي مغیب وال
لكنھ أوضح صراحة دعمھ لألسرة المالكة، معتبرا أن انھیار الملكیة سیؤدي إلى تفتت 

 .لملكیة برلمانیة السعودیة وانھیارھا، موضحا أنھ یدعو
من جھتھ قال المحامي الدولي كارل بریكلي للجزیرة نت إنھ ال یعتقد 

أبو  والغرب أعطوا تصریحا مباشرا لمحمد بن سلمان وولي عھد طانیابریو أمیركا أن
بالقیام بما یفعالنھ، لكنھ رأى أنھ یفھم من صمت ھذه الدول وعدم  محمد بن زاید ظبي

إدانتھا أو اتخاذھا إجراءات دبلوماسیة ضد ھذه الممارسات أنھا بمثابة تصریح لھما 
 باالستمرار.

بریكلي أنھ ال بد من مراجعة العالقات الدبلوماسیة والتجاریة مع ھذه الدول، ألنھا إذا  وأكد
القول  لم تشعر بأنھا تدفع ثمن انتھاكاتھا لحقوق اإلنسان فستواصل ذلك، مجددا

 لم ولن تضغط من أجل تحقیق انتقال دیمقراطي. واشنطن بأن

من ناحیتھ، أوضح المحامي الدولي توبي كادمان أن أي ضحیة في السعودیة أو غیرھا من 
حقھ أن یقیم دعوى في بریطانیا وال یشترط أن یكون مواطنا بریطانیا، مبینا أنھ ضمن 

الشرطة البریطانیة التعامل مع ھذه الشكوى، وتوقیف المطلوبین حال دخولھم اختصاص 
 بریطانیا.

بأنھما وكیالن للغرب  اإلماراتووصف بعض المتداخلین دور المملكة العربیة السعودیة و
 في مواجھة الربیع العربي.

لكن الصحفي البریطاني بیل الو شدد على ضرورة التفریق بین قضایا التورط المباشر 
والتورط غیر المباشر، وبیّن أن الغرب تورط بشكل غیر العراق للغرب مثلما حدث في

مباشر إزاء الربیع العربي بالصمت عن ممارسة أنظمة قمعیة وعدم دعم المسار 
 الدیمقراطي.

على سبیل المثال اآلن أسوأ بكثیر مما حدث في عھد  مصر وأضاف أن الذي یحدث في
، الفتا إلى أنھ یتم بدعم مباشر من السعودیة واإلمارات، حسني مبارك الرئیس المخلوع

 ولیس من الغرب بالضرورة.
وعدد أخر من  ھیومان رایتس ووتشو منظمة العفو الدولیة وحضر الجلسة ممثلون عن

 المنظمات الحقوقیة.

لجزیرة محمد معوض إن الجلسة األولى ناقشت حملة االعتقاالت الجاریة في وقال مراسل ا
السعودیة وانعكاسات التغیرات السیاسیة الداخلیة على السیاسة السعودیة الخارجیة، مشیرا 

 إلى تحذیر خبراء من مخاطر جسیمة ستلحق بالسعودیة إذا استمرت ھذه السیاسة.

البریطانیة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك لمخاطبة ووجھ المؤتمر دعوة للسلطات 
 السلطات السعودیة لإلفراج عن المعتقلین والكشف عن معلومات واضحة وشفافة عنھم.

وإن كانت -وحذرت المنظمة من أن حملة االعتقاالت الجاریة لیست حربا على الفساد 
ألعضاء في األسرة  وإنما تأتي في إطار التصفیة السیاسیة -اعترافا ضمنیا بوجوده

 بالتأكد من قانونیة ھذه االعتقاالت. المجتمع الدولي الحاكمة، مطالبة
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لمعارضین السعودیین سیشاركون في الجلسة وأشار المراسل إلى أن مجموعة من ا
الختامیة للمؤتمر التي ستشھد توقیع مشروع عملي مستقبلي للمعارضة السعودیة في 

 الخارج.
 المصدر : الجزیرة
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 (المالكي یطالب بوضع السعودیة تحت الوصایة الدولیة (الجزیرة

 أحمد السباعي

 
، نائب الرئیس العراقي، یختبئ خلف الكالم الدبلوماسي أو التلمیحات نوري المالكي لم یعد

ووصفھا بأنھا  المملكة ، فالرجل شن حملة شعواء علىالسعودیة واإلشارات لمھاجمة
 .منطلق اإلرھاب وجذر التطرف والتكفیر

إلى  -نیةفي مقابلة تلفزیو-المالكي لم یكتف بالھجوم السیاسي بل تجاوزه للدیني، ودعا 
وضع السعودیة تحت الوصایة الدولیة، وعلل ذلك بعدم قدرتھا على ضبط ما سماه التوجھ 

 الوھابي التكفیري.
، وقال "إن المسلمین سلمان بن عبد العزیز وطاول ھجوم المالكي أیضا شخص الملك

 البسطاء یتصورون أن الملك السعودي وصي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في المنطقة".
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كالم المالكي الذي یُعد غیر مسبوق في التعامل بین الدول أغضب رواد مواقع التواصل 
ا فیھا المالكي "بالطائفي االجتماعي، وشن المغردون السعودیون حملة شعواء وصفو

 ".إیران والصفوي والمجرم والمرتزق لـ

الوصایة" للتعبیر عن وسم "المالكي یدعو لوضع السعودیة تحت  وأطلقوا على موقع تویتر
 سخطھم من ھذا الھجوم.

ویغرد الكاتب السعودي جمال خاشقجي أن "نوري المالكي أصدق واحد فیھم، یعبر عن 
 حقیقة مشاعرھم نحونا ومقدار كراھیتھم، وما لم ینكروا علیھ لنعتبره ممثال لسیاستھم".

 

فحاء لالجئین صورة بثھا الناشطون لمن قالوا إنھ نوري المالكي في مخیم الر
 1991بالسعودیة عام 

 الجئ بالسعودیة
) فیطالب بتجاھل المالكي وعدم إعطائھ أي iranianaffairsأما حساب (@

"أعطیتوا المالكي أكبر من حجمھ، فھو لیس إال بوقاً ینفذ أوامر أسیاده". وتابع "لو   أھمیة
شیئا من االحترام، ولكنھ ینفذ كان المالكي یعتبر تھجمھ على السعودیة مصدر رزق لمنحتھ 

 األوامر مكرھا وبالمجان ألنھ ال یملك قراراتھ مطلقا".
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ویرى المغرد السعودي فؤاد القرحان أن "نوري المالكي بقي ثماني سنوات یضغط ویحلم 
باعتراف رسمي سعودي بھ ولم یحصل، ثم طرد بعد أن شن حربا على نصف شعبھ ودمر 

 .بالده ووضعھا في مھب الریح"

ویقارن المغرد السعودي محمد سلطان الشماسي بین المالكي وتنظیم الدولة. ویغرد 
"المالكي صفویا أكثر من الصفویین وطائفیا متطرفا أكثر من المعممین، یقود ملیشیات 

 متطرفة تنافس داعش بجرائمھا دمرت العراق ومزقتھ".

بمخیم الجفراء لالجئین وینشر المغرد عبد هللا الخلف، صورة لمن قال إنھ المالكي 
، ویعلق "المالكي جاء إلى المملكة كالجئ، وھو یتطاول 1991العراقیین بالسعودیة عام 

 على الید التي مدت إلیھ، فعالً اتق شر من أحسنت إلیھ".

ویغرد اإلعالمي السعودي مساعد الكثیري "سعدت بھجوم مثل ھذه الكائنات، إذ لو لم 
 منھجنا". یھاجمنا مثل ھؤالء لشككت في

Video Play 

 "رئیس عصابة" 
ویطالب األكادیمي د. خالد آل سعود بمحاكمة المالكي ویغرد "عار على اإلنسانیة ُكلھا، 

 ُمحاكمة".  وعلى منظمات حقوق اإلنسان إن تُرك ھذا الطائفي السفّاح بال

ویربط رئیس تحریر صحیفة العرب القطریة، عبد هللا العذبة، بین ھجوم المالكي وكالم 
، ویغرد "الصفوي نوري المالكي یدعو لوضع الكاتب المصري محمد حسنین ھیكل

المملكة العربیة السعودیة تحت الوصایة الدولیة كما فعلوا للعراق، وھیكل عراب الجنرال 
 السیسي یزعم نھایة السعودیة!".

ویھاجم رئیس تحریر جریدة الشرق القطریة، جابر الحرمي، بعنف، ویغرد "المالكي 
واغتصابا للسلطة .. ثم یتھم السعودیة باإلرھاب ..  تاریخھ ملوث.. إرھابا وقتال وسرقة

 قبحك هللا من رئیس عصابة".

ویذھب الكاتب القطري فیصل المرزوقي إلى أكثر من اإلدانة والھجوم ویطالب بـ"وفق 
وضعھ الحالي ومسؤولیاتھ یستدعي األمر إجراء خلیجیا موحدا وخطوات رادعة ولیس 

 بیانا استنكاریا فقط".

عر السعودي د. عبد الرحمن العشماوي عن ھجوم المالكي عدة أبیات "قال لي وینظم الشا
المالكيُّ َسّب البالدا، قلت إنّا ال نسمع األوغادا، من یسّب الّصْحَب الكرام لئیٌم، كیف نرجو 

 من اللئیم الّرشادا؟".
 المصدر : الجزیرة
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 (القوات العراقیة بدأت عملیة عسكریة الستعادة الموصل رافقھا ضجیج إعالمي كبیر (رویترز

متضاربة وتعلیقات وتغریدات طائفیة من نخبة عربیة منقسمة طائفیا عناوین صحفیة 
نفسھا من تنظیم  وصلالم وسیاسیا في معركة إعالمیة وقعھا أسخن من معركة استعادة

  .الدولة اإلسالمیة، فكلٌّ "یصنع بطلھ" وفق وجھة نظره

أغرقت عملیة تحریر الموصل التي انطلقت فجر االثنین صفحات اإلنترنت والقنوات 
العربیة والعالمیة؛ بأنباء عن القتال الدائر حول المدینة بین الجیش العراقي 

 .وبین تنظیم الدولة اإلسالمیة داخل المدینة الكردیة البشمركة وقوات

وإذا كانت مھنة الصحافة تقوم على نقل الخبر أو معالجتھ وعرضھ على المتلقي، فإن 
غارقا  استعادة المدن العراقیة من التنظیم؛ عملیات مثل كل مرة عند شن األخیر وجد نفسھ

 .في كّم من العناوین المختلفة والمتضاربة

وإذا ھرب ھذا المتلقي من مشاھدة القنوات التلفزیونیة إلى وسائل التواصل االجتماعیة 
من  فسیغرق مرة أخرى في أعماق بحر من التعلیقات الطائفیة والسیاسیة تصدر حتى
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مثقفین أو كتاب صحفیین أو من یطلق علیھم بالخبراء على اختالف توجھاتھم السیاسیة 
والطائفیة، "فكل یغني على لیاله"، كما یقتبس الكاتب الصحفي التركي محمود عثمان 

 .أوغلو
ملمحا  تویتر وفي ھذا السیاق غّرد المحلل السیاسي السعودي جمال خاشقجي على موقع

في المعركة، بینما غرد اإلعالمي جورج قرداحي حول معركة الموصل  إیران إلى دور
 ."تنظیم الدولة و"معركة الخیر ضد الشر واصفا إیاھا بأنھا معركة ضد

 

 (رویترز) العملیات األخیرة الستعادة الموصل قوات عراقیة خالل

 معركة إعالمیة
ویقول الكاتب الصحفي ورئیس القسم السیاسي في صحیفة األھرام المصریة أشرف أبو 
الھول لدویتشھ فیلھ عربیة، إن "كثیرا من المتلقین العرب ال یعرفون أي جھة یصدقون 

 ."بسبب األخبار الكثیرة التي ینقلھا اإلعالم العربي
طائفة من  في عملیات استعادة المدینة بشكل غیر مباشر الحشد الشعبي وأثارت مشاركة

صدر مباشرة بعد انطالق  منظمة العفو الدولیة التعلیقات المنتقدة، خاصة أن تقریرا من
عملیات الموصل، حذر من أن "الملیشیات شبھ العسكریة والقوات الحكومیة 

 ."ارتكبت انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان العراق في
، فھناك معركة الموصل ویقول أبو الھول إن "اإلعالم العربي طائفي فیما یتعلق بموضوع

من یھاجم مشاركة الحشد الشعبي الشیعي في المعركة، وھناك من یدافع عن مشاركتھ، كما 
 ."بعشیقة أن ھناك من یدافع عن التدخل التركي في الموصل والوجود التركي في

من جھتھ یقول الكاتب محمود عثمان أوغلو أن "كل جھة تصنع بطلھا الخاص، وبالتالي 
 ."نرى الطائفیة تظھر عند نقل األخبار والعمل الصحفي
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أ المعركة الحقیقیة داخل الموصل، استبق الجمیع الحدث، "فالكل متمسك وبینما لم تبد
بمعسكره الطائفي، فمن ینتِمي إلى المذھب الشیعي یدافع عن الحشد، ومن یعادي إیران 

الموصل  عملیة استعادة ینتقد مشاركة الحشد الشعبي لدرجة أن ھناك من یصور أن
 .، كما یقول أشرف أبو الھولستتحول إلى مذبحة للسكان السنة في المدینة"

وحتى اإلعالم العراقي كان منقسما إلى حد ما بین خطاب حكومي یعرض وجھة نظر 
الحكومة وخطاب تابع لجھات أو أحزاب سیاسیة مرتبط بأجندات ویناغم اإلعالم العربي 

 .بشكل خاص

 

 (رویترز) قوات من البشمركة قرب برتیلة شرقي الموصل 

 مبالغة
أحمد نعیم الطائي في لقاء  بغداد ویقول الكاتب الصحفي في جریدة الصباح الصادرة في

للحدیث عن نزوح جماعي بالمالیین وتغییر  إن "ھناك استباقا دویتشھ فیللھ عربیة، مع
العملیة كلھا مرتبطة "بأجندات وسیاسات حكومات  سیاسي ودیمغرافي، مشیرا إلى أن

 ."ولیس لھا عالقة بالمھنیة وبنقل الواقع بشكل حیادي

ویؤكد الكاتب عثمان أوغلو من جھتھ أن لكّلٍ منظارا ینظر من خاللھ وینقلھ إلى وسائل 
الدولة، فھم (اإلعالمیون) یكبّرون  دا "المبالغة الكبیرة في الحرب على تنظیماإلعالم، منتق

 ."العدو لیظھر بصورة البطل في النھایة
الطائي أن العبرة بالنھایة وكیف سیُنقل الواقع على األرض وذلك "یعتمد على  ویرى

 ."الفلوجةو الرماديو تكریت تنظیم الدولة مثل المستقبل، كما حدث في مدن تحررت من

أما الواقع اآلن فیقول إن معركة تحریر الموصل في بدایتھا رغم انطالق "حرب إعالمیة 
طائفیة" وعلى صفحات التواصل االجتماعي.. ھي معركة استبقت القتال حتى داخل 

 .للمتلقي في األیام المقبلة المدینة وتنبأت بنتائج ستنكشف ربما
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 (مراقبون اعتبروا أن خطابي الحریري الیوم وحضوره الرسمي والشعبي أعاد إنتاج دوره في لبنان (رویترز

 الجزیرة نت-محمد النجار

 
 

، والتیار المدعوم منھا بلبنان، عاد رئیس الوزراء السعودیة على خالف التحلیالت
عن استقالتھ، في مشھد جماھیري أعاد إنتاج الرجل، أمام ما بات  سعد الحریري اللبناني

أنھا انتكاسة لھا عنوانھا لبنان الذي عاد المشھد فیھ إلى ما قبل  الریاض یراه خصوم
 .الرابع من نوفمبر/تشرین الثاني الجاري

یوم االحتفال باستقاللھ، وألقى خطابین، أعلن في األول من  لبنان الحریري الذي عاد إلى
قصر بعبدا تراجعھ عن االستقالة، وفي الثاني أعاد إنتاجھ زعیما سیاسیا وشعبیا من بیت 

ھا من الریاض، والتي تحولت یوما أحدثھا زلزال استقالتھ التي تال 18الوسط، أنھى 
  .ألزمة دخلت على خطھا أطراف إقلیمیة ودولیة، وكادت أن تشعل حربا ساحتھا لبنان

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
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وبعیدا عن محاوالت التالعب باأللفاظ والعبارات التي جاءت على لسان محللین 
سعودیین، أو محسوبین علیھا من اللبنانیین، ظھر االرتباك واضحا على تعاطي اإلعالم 

 .دي مع عودة الحریري عن االستقالةالسعو
سعد احلر�ري مل یرتاجع عن اس�تقالته بل �ریث يف تقدميها بناء �ىل طلب اجلندي يف والیة الفقيه ميشال عون. ٕ�ختصار، اما ان 

 #�ريي_ماهر یذهبوا حلوار خيضع رؤوسهم وینفذون الرشوط املطلوبة سعودً� او �س�تقا� والعقو�ت.
 Jerry Maher (@jerrymahers) —٢٠١٧نومفرب،  ٢٢ 

فقد اختارت قناة العربیة إعالن "تراجع" الحریري عن االستقالة، بینما أسھبت وسائل 
ي أكد إعالم أخرى ومحللوھا في البحث عن فتوى لكلمة "التریث" بما یؤكد أن الحریر

 .على أسباب استقالتھ، وأن خطابھ یؤكد أن الریاض لم تكن تحتجزه

 
لكن محللین لبنانیین مؤیدین للحریري لم یخفوا مفاجأتھم من خطاب الحریري وتراجعھ 
عن االستقالة، واختار محللون عرب الترحیب بالحریري "مستقال" في إعالنھ وخیاراتھ 

 .السیاسیة

 

السفیر اإلیراني في بیروت خالل حفل االستقبال بعید الحریري یصافح 
 (رویترز) االستقالل

https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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 المعسكر السعودي
علي األمین تأكیده أنھ تفاجأ من مضامین  حزب هللا ولم یخف المحلل السیاسي المناوئ لـ

شروا خطاب الحریري، وھي المفاجأة التي ظھرت في غیاب معلقین سعودیین ولبنانیین ب
حتى قبل ساعات قلیلة بأن الحریري سیؤكد على استقالتھ وأسبابھ من قصر بعبدا ولیس 

 .من الریاض

 
 

 خالد الدخیل

@kdriyadh✔ 

 

 

 

بعد تجربة مریرة مع حزب هللا منذ إغتیال والده وحتى اآلن لیس أمام سعد الحریري إال التمسك بإستقالتھ والتخلي 
. من العبث توقع نصرهللا -عن الحكومة لصالح المعارضة مع حلفائھ كخیار إستراتیجي لمواجھة تحالف عون 

 شیئ لصالح لبنان من نصرهللا وھو وحزبھ ورقة إیرانیة في الشام.
Nov 21, 2017 -12:59 AM  

•  

86 

•  

140 people are talking about this 
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المحلل السیاسي السعودي خالد الدخیل كتب على حسابھ على تویتر قبل یوم من االستقالة 
"لیس أمام سعد الحریري إال التمسك باستقالتھ، والتخلي عن الحكومة لصالح المعارضة 

نصر هللا، من العبث توقع شيء  مع حلفائھ كخیار إستراتیجي لمواجھة تحالف عون
 ."من نصر هللا، وھو وحزبھ ورقة إیرانیة في الشاملصالح لبنان 

 

 
 

 alyalamine@علي االمین
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 وفي بیت الوسط الیوم مفاجئا ایضا. بعبدا#من الریاض، كالمھ في  سعد_الحریرى#كما كان مفاجئا بیان استقالة 
Nov 22, 2017 -5:53 AM  
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حكومة  والمعنى السیاسي الالفت في تراجع الحریري عن استقالتھ، أن ذلك یبقیھ رئیسا لـ
التي یشارك بھا حزب هللا الذي أعلنھ بیان وزراء الخارجیة العرب الذین اجتمعوا  لبنان

األحد الماضي حزبا إرھابیا، وھو ما دفع البعض لسؤال بدا أقرب لـ  القاھرة في
 "الفانتازیا السیاسیة" إن كان الحریري أصبح الیوم رئیسا "لحكومة لبنان اإلرھابیة"؟

 
 عرض الصورة على تویتر
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 عبدهللا الشایجي

✔@docshayji 
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زار -ولمح الحتمال اغتیالھ-یدھا وتوعد بقطع-وشن أعنف ھجوم على إیران وذراعھا القوي#حزب_هللا-مسببة
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 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۱۰۲

وأبرز ما أكد تراجع الحریري ھو غیاب اللغة الحازمة التي استخدمھا في خطاب استقالتھ 
وحزب هللا، ومفردات "قطع ید إیران" حیث غابت ھذه  إیرانالذي تاله من السعودیة ضد

اللغة عن خطابي الرجل في قصر بعبدا وبیت الوسط، لصالح عبارات لبنان وقوتھ 
 .یادتھووحدتھ وس

 
وقرأ محللون ومعلقون على خطابي بعبدا وبیت الوسط بأنھ بمثابة رسالة نھایة شبح 
الحرب التي كان یراد للبنان أن یكون ساحة لھا بین السعودیة وإیران، بینما اعتبرھا 

آخرون رسالة قوة للحریري سینطلق منھا لمواجھة حزب هللا وتدخالت إیران بلبنان بقوة 
 .من كل مناطق لبنان بیروت ت لتحیتھ فيالحشود التي حضر

 

Video Play 

 النأي بلبنان 

بلبنان" عن الصراعات في المنطقة، أظھرت بالمقابل، فإن تكرار الحریري عبارة "النأي 
برأي مراقبین حزما لدیھ بأنھ سیتفاوض على ضمانات جدیدة مع حزب هللا والفریق 
الداعم لھ في لبنان یصل لمرحلة حقیقیة من خروج الحزب من التدخل عسكریا في 

 .المنطقة

 

 
 

Wiam Wahhab 

✔@wiamwahhab 
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بعد الذي حصل مع الحریري علینا أن نقتنع أن ال حضن دافئاً لنا جمیعاً إال لبنان فلنعمل لبناء دولة عادلة فیھ 
 اً حاضنة لھیسودھا قانون ال یمیز بین لبناني وآخر وتحترم المواطن وتكون أم

 ۲۰۱۷نوفمبر  ۲۲ -ص  ۰۳:٤

•  

۲٬۳۱٤ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ٤۱۰

 رالمعلومات والخصوصیة إلعالنات تویت
قبل  حسن نصر هللا وقصة النأي بلبنان بالذات، كانت محور خطاب أمین عام حزب هللا

ن ، ومھد لعودة مقاتلیھ مسوریاو العراق انتھاء المعركة في أیام في بیروت، حیث أعلن
 .ھاتین الدولتین

 
نصر هللا ذھب ألبعد من ذلك بنفي أي عالقة لحزبھ بأي تدخالت أو نقل أسلحة 

، في رسالة لن تقنع المملكة السعودیة، لكنھا ربما تمھد البحرینو الكویتو الیمن في
إلعادة تموضع لدور الحزب مع مؤشرات تھدئة تلوح في المنطقة، بدأت بسوریا 

  .والعراق، وال یعرف إن كانت ستنتقل للیمن

 
 

 ایمان الحمود

✔@imankais1 

 

 

 

عاد الى بیروت بطالً قومیاً .. سواء بقي في السلطة أم رحل فلن ینسى للسعودیة ھذا الفضل في تعمیق  الحریري#
 شعبیتھ لبنانیاً وعربیاً !!

 ۲۰۱۷نوفمبر  ۲۱ -م  ۳٦:٤

•  

۲٥٥ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ۲۳۱
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 المعلومات والخصوصیة إلعالنات تویتر
 

والالفت أن ھناك من اعتبر أن األزمة الحالیة ساھمت بإعادة إنتاج الحریري رئیسا 
وخیاراتھ في التھدئة داخل لبنان،  لوزراء لبنان، وأن "أزمة احتجازه" كانت لصالحھ

األمر الذي اعتبره محللون لبنانیون إضعافا لخیارات استبدالھ، وإضعافا لما سمي 
"الرؤوس الحامیة" التي حرضت الریاض على الحریري ألنھ رفض مواجھة حزب هللا 

 .في لبنان

 

 
 

 جمال خاشقجي

✔@JKhashoggi 

 

 

 

األحرار … یستطیع الحریري االن بعدما أكد استقالل قراره مواجھة حزب هللا فلقد بات أقوى بین شعبھ وانصاره
 دوما أقوى وأكثر إقناعا .

 ۲۰۱۷نوفمبر  ۲۲ -ص  ۲۰:٥

•  

۹۸۳ 

•  

 من األشخاص یتحدثون عن ذلك ٤۳۱

 رالمعلومات والخصوصیة إلعالنات تویت
بل إن بعض المحللین اعتبروا أن صورة الحریري التي أعید إنتاجھا في بیروت الیوم 

تؤھلھ لیكون أقدر على مواجھة خصومھ في لبنان، ضمن إطار التسویة التي تم إعالنھا 
 .العام الماضي
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Saab-Pierre Abi 

@PierreABISAAB✔ 
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من كل حدب وصوب. كثیرون وكثیرات جاؤوا وجئن  بیت_الوسط#یزحف اآلن الى  سعد_الحریري#جمھور 
من أطراف لبنان التي نسیھا المركز. ھل یمكن اعتبار ھذا التحرك الشعبي التضامني، تظاھرة احتجاج ضد 

ومصادرة قراره من خالل الوصایة على احدى طوائفھ لبنان#ومحاوالتھا الوقحة للھیمنة على  السعودیة#

 
Nov 22, 2017 -3:54 AM  

•  

85 

•  

25 people are talking about this 

 
وبین الشد والجذب، یبدو أن تجییر عودة الحریري وتراجعھ عن االستقالة سیستمر بین 

یش االستقرار في لبنان أنصار السعودیة، وخصومھم في لبنان، بانتظار مصیر تسویة یع
على وقعھا، رغم االنتكاسة التي أصابت دور السعودیة التي كانت أحد رعاتھا، نتیجة 

الصدمة في معسكر أنصارھا الذین أخذوا علیھا ما اعتبروه إھانة لزعیمھم، والتي وظفھا 
 .خصومھم جیدا

 انیةالمصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع التواصل االجتماعي,الصحافة اللبن
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/11/22/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%
-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-D8%AF%D8%A9
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-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A9

%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 

 ھـ 1439/3/3 الموافق( (مكة المكرمة 19:01الساعة :  2017/11/22آخر تحدیث
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 عربي األخبار

الجزیرة للدراسات" یناقش التدخل "
 الروسي بسوریا

20/10/2015 
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 (جانب من ندوة مركز الجزیرة للدراسات (الجزیرة

 الدوحة-عبیر فؤاد

ندوة عامة مساء أمس االثنین بعنوان "التدخل العسكري  مركز الجزیرة للدراسات عقد
قبلیة"، حاول المشاركون فیھا اإلجابة .. أسبابھ وتداعیاتھ وآفاقھ المستسوریا الروسي في

على تساؤالت معقدة فرضھا التدخل العسكري الروسي المفاجئ في سوریا، وقد التقت 
 آراؤھم وتباینت بشأن الموضوع.

وشارك في ھذه الندوة كل من الكاتب والمحلل السیاسي السوري میشیل كیلو، واإلعالمي 
سیاسي والباحث بشیر موسى نافع، والكاتب السعودي جمال خاشقجي، والمؤرخ ال

والمعارض السوري وأستاذ العلوم السیاسیة لؤي صافي، والشیخ محفوظ ولد الوالد (أبو 
 سابقا، والباحث التركي غالب داالي. تنظیم القاعدة حفص الموریتاني) مفتي

 تدّخل فج
واعتبر المعارض السوري میشیل كیلو أن التدخل الروسي "الفج" بالغ الجدیة، وقد یطول 

 كثیرا ویزداد تعقیدا.
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المعارض الوحید ألي تدخل خارجي في سوریا، تدخل  روسیا وقال كیلو "بعد أن كانت
كھا اآلن دون قرار دولي وبطریقة استعماریة تقلیدیة تماما، وبكل العنف والقوة التي تمتل

 كدولة سالح، كأنما تعد نفسھا لصدامات كبرى مع قوى إقلیمیة وقوى دولیة في المنطقة".

وتابع أن "روسیا دخلت سوریا لتشكل ما یشبھ منطقة تمسك من خاللھا بمفاصل مھمة في 
السیاسة اإلقلیمیة والدولیة.. لذلك فإن وجود الروس سیكون طویال وشرسا"، مستبعدا أن 

 لتدخل محاولة روسیة لفرض حل سیاسي.یكون وراء ھذا ا

 إسقاط الثورة
من جھتھ رأى خاشقجي أن شراكة روسیة إیرانیة مع النظام السوري تدیر الحرب في 

 الوقت الحالي إلسقاط الثورة السوریة.
وقال "ربما تكون مكافأة الروس في النھایة منحھم تواجدا قویا في منطقة الساحل السوري، 

رفضا  السعودیة بنفوذ كامل في سوریا، وھو ما ترفضھ المملكة العربیة إیران تتمتعبینما 
أبدا ألنھا تعتبره انتصارا  األسدبشار كامال"، متابعا أن "السعودیة لن تسمح بانتصار

 للھیمنة اإلیرانیة".
 إفشال التدخل

أما المؤرخ السیاسي بشیر موسى نافع فتوقع أن یحاول الروس مساعدة األسد في استعادة 
السیطرة على معظم األراضي السوریة، وفي حال فشل ھذا السیناریو فسیعملون على 

 والساحل. دمشق تعزیز سیطرتھ على
وذكر نافع "سیعمل الروس بشكل غیر مباشر على تحویل باقي مناطق سوریا إلى مناطق 

ھا، بحیث تأتي خاضعة لتنظیم الدولة، وذلك بإضعاف فصائل المعارضة المقاتلة وضرب
اللحظة التي تصبح فیھا سوریا مقسمة أمام العالم قسمین: أحدھما تحت سیطرة النظام 

 .یةتنظیم الدولة اإلسالم واآلخر تحت سیطرة
أن إفشال التدخل الروسي ممكن، لیس عبر تدخل أمیركي، ولكن عن طریق دعم  واعتبر

 والسعودیة إلفشال ھذا التدخل، حسب اعتقاده.وقطر تركیاأمیركا و
الوالیات  من جانبھ لفت المعارض السوري لؤي صافي إلى وجود مصالح متقاطعة بین

وروسیا سمحت بتفاھمات "ربما غیر معلنة"، مھدت للتدخل الروسي، معتبرا أن  المتحدة
 ھناك "تفاھما استمر بین الغرب وروسیا منذ بدایة الثورة السوریة".

ة، لكن ال بد من مالحظة أن الوالیات المتحدة وقال صافي "ال أتحدث عن وجود مؤامر
رفضت مرارا حمایة المدنیین عبر إقامة منطقة حظر جوي، وقبل شھر من التدخل 

حلف شمال من المنطقة، فضال عن تلكؤ باتریوت الروسي قامت بسحب بطاریات
 أمام التمدد الروسي". األطلسي

" 
 :بشیر موسى نافع

سیعمل الروس بشكل غیر مباشر على تحویل باقي مناطق سوریا إلى مناطق خاضعة 
لتنظیم الدولة، وذلك بإضعاف فصائل المعارضة المقاتلة وضربھا، بحیث تأتي اللحظة 

یطرة النظام، واآلخر التي تصبح فیھا سوریا مقسمة أمام العالم قسمین: أحدھما تحت س
 تحت سیطرة تنظیم الدولة

" 
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 تأخیر االنھیار
ھیار النظام وفي مداخلتھ أكد الشیخ محفوظ ولد الوالد أن التدخل الروسي جاء لیؤخر ان

، السیما مع اتساع مساحة المناطق التي المعارضة السوریة المسلحة السوري وضرب
 عامال حاسما في تغییر دفة األحداث. تسیطر علیھا، لكنھ شدد على أن ھذا التدخل لیس

وأشار ولد الوالد إلى أن المعادلة قد تنقلب لصالح الثورة السوریة، شرط أن تتوحد قوى 
المعارضة المسلحة على األرض، وأن یتجاوز حلفاء الثورة "الخطوط الحمراء األمیركیة" 

 لھا.بتزوید المعارضة بصواریخ مضادة للطائرات وتقدیم دعم عسكري نوعي 

الحضور بمطالبات تركیا المستمرة  وعلى صعید متصل، ذّكر الباحث غالب داالي
بالسماح لھا بإقامة منطقة حظر جوي تمكنھا من حمایة المدنیین وتسمح بتوفیر غطاء 

 للمعارضة، وكیف قوبل ھذا المطلب باستمرار بالرفض.

غرب تجاه األزمة وبیّن داالي أن التدخل الروسي یعد اختبارا آخر لمدى جدیة ال
 السوریة.

 المصدر : الجزیرة
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" 
لیؤخر انھیار النظام السوري وضرب المعارضة التدخل الروسي جاء  :محفوظ ولد الوالد

السوریة المسلحة، السیما مع اتساع مساحة المناطق التي تسیطر علیھا، لكنھ شدد على أن 
 ھذا التدخل لیس عامال حاسما في تغییر دفة األحداث

" 
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 ((األوروبیة 1الجبیر: أكد أھمیة االنتقال في سوریا عبر عملیة سیاسیة وفق مؤتمر جنیف

أھمیة االنتقال في سوریا عبر عملیة سیاسیة  عادل الجبیر الخارجیة السعوديأكد وزیر 
فقد الشرعیة وال مكان لھ في مستقبل  بشار األسد ، وقال الجبیر إن1جنیف وفق مؤتمر

 سوریا.

على أن ھذا  -في مؤتمر صحفي جمعھ ونظیره البریطاني فیلیب ھاموند-وشدد الجبیر 
 الموقف "واقع ال مساومة فیھ".

إن األسد جزء من المشكلة التي تعانیھا  موسكو وكان الجبیر قد قال قبل نحو أسبوعین من
تصرفات  تنظیم الدولة اإلسالمیة سوریا، مضیفا أن من بین األسباب الرئیسیة وراء ظھور
 األسد "الذي وجھ أسلحتھ إلى شعبھ ولیس ضد التنظیم".

الكاتب واإلعالمي السعودي جمال خاشقجي إن تأكید وزیر الخارجیة  من جانبھ، قال
دم وجود مكان لألسد في أي مشروع یتعلق بسوریا السعودي موقف المملكة الثابت من ع

جاء بعد إلحاح بعض األطراف الصدیقة والحلیفة للسعودیة على منح األسد مكانا في 
 مستقبل سوریا، وفق تعبیره.
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غیر أن طھران وموسكو الداعمتین للنظام السوري جددتا قبل أیام رفضھما اشتراط رحیل 
 كحل لألزمة في سوریا.األسد في نھایة أي مرحلة انتقالیة 

یشار إلى أن مبعوث الوالیات المتحدة الجدید إلى سوریا مایكل راتني سیبدأ قریبا جولة 
 في إطار الجھود الدبلوماسیة لحل النزاع السوري. وجنیفوالریاض تشمل كال من موسكو

حل من جانبھ، جدد المتحدث باسم الخارجیة األمیركیة جون كیربي موقف بالده من أنھ ال 
سیناقش خیارات تعرض على المجتمع الدولي  عسكریا لألزمة السوریة، موضحا أن راتني

 من أجل عملیة سیاسیة في سوریا.
منتصف الشھر الجاري دعم خطة سالم تھدف إلى تشجیع حل  أقر مجلس األمن وكان

 سیاسي للنزاع المستمر منذ أربعة أعوام في سوریا.
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 وحوارات تقاریر األخبار

مغردون عن نتائج االنتخابات 
التركیة: قلقون على السوریین 
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8/6/2015 
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م جنود أتراك یساعدون نازحین سوریین للدخول إلى األراضي التركیة ھربا من االشتباكات بین القوات الكردیة وتنظی
 (الدولة (رویترز

 أحمد السباعي
لم تحظ انتخابات في التاریخ باھتمام ومتابعة عربیة كما حصل في االنتخابات البرلمانیة 

الذي كان یدعمھ أغلب -التركیة األخیرة التي أفضت إلى خسارة حزب العدالة والتنمیة 
 .األغلبیة المطلقة في البرلمان -الرأي العام العربي

مصیریة، وتاریخیة، ومفصلیة"، حتى مثل "انتخابات  وأُطلقت على ھذه االنتخابات نعوت
اعتبر ھذه االنتخابات مھمة للعالم  -والخبیر في الشأن التركي الباحث-أن ربیع الحافظ 

العربي ألن "ما یجري بمنطقتنا ببیئتیھا العربیة والتركیة معركة واحدة تخوضھا كتلتان 
كتلة الدولة، وكتلة بصرف النظر عن أشكالھما وأسمائھما وطرقھما في التعبئة والتنفیذ: 

 الملیشیات، والمستھدف ھو الدولة: إبقاء أو إفناء".

وكان ملفتا متابعة النخب واإلعالمیین والناس العادیین لھذه االنتخابات وإشباعھا تحلیال 
واستشرافا على مواقع التواصل، وخصوصا من حیث ربطھا بمسار األزمة السوریة 



على وضع مئات آالف الالجئین السوریین  وانعكاس خسارة حزب العدالة والتنمیة
 المتواجدین في تركیا.

 

 (ناشطون) خاشقجي: نتائج االنتخابات التركیة صادمة للسوریین

 أردوغان واألسد
أن "نتائج االنتخابات التركیة صادمة  وعن ھذا یغرد اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي

هللا)"، وتابع أن "نتیجة االنتخابات التركیة للسوریین، قد قالوھا من قبل (مالنا غیرك یا 
كحظر طیران ودعم أكبر للثوار علیھ إعادة  سوریا تعني أن من توقع تدخل تركي في

 اباتھ، فالقوم انشغلوا داخلیا".النظر في حس
ویقارن اإلعالمي فیصل القاسم بین أردوغان واألسد، ویغرد "أردوغان 

% من أصوات األتراك فقط. 41مع ذلك فاز بـضمن أقوى عشرین اقتصادا،  تركیا وضع
 %".90الذي أخرج سوریا من الجغرافیا والتاریخ حصل على  بشار األسدأما

واألكادیمي الموریتاني محمد المختار الشنقیطي المشھد اإلقلیمي، بعد ویستشرف الكاتب 
نتائج االنتخابات بسلسلة تغردیات "نتائج االنتخابات التركیة تزید المشھد اإلقلیمي تعقیدا 

 على تعقید؛ فھي تضع تركیا على مفترق طریق سیاسي واجتماعي جدید".
لغیاب أردوغان، ألن الضربة القاضیة ویتابع "أن تراجع حزب العدالة والتنمیة یعود 

، التي تراجع دعمھا للحزب بشكل الفت. وقد إسطنبول للحزب كانت في مدینة أردوغان
 من حزب أردوغان إلى الحزب الكردي أضر بحزب أردوغان". یكون انتقال األكراد
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أن "تحالف حزب أردوغان وحزب األكراد یخدم الثورة السوریة، ویمھد لحلف  ویلفت إلى
عربي، ال استقرار للمنطقة بدونھ"، وخلص إلى أن "أسوأ -كردي-إقلیمي، تركي

تشجیع غربي، وھو ما سیعید االحتماالت أن تتحالف األحزاب الثالثة ضد العدالة والتنمیة ب
 تركیا لالضطراب السیاسي، ویضر باالنفتاح على العرب".

 

إعادة بناء تركیا فخسر حزبھ، فما بالنا بمن ھو غارق في  الخطیب: لم یغفر ألردوغان
 (ناشطون) "الدماء حتى أذنیھ

 كذبة الدكتانوریة
الشنقیطي، ویغرد "لم یتغیر شيء بین االنتخابات ویؤید الكاتب األردني یاسر الزعاترة، 

السابقة والحالیة سوى الصوت الكردي. ذھب شقھ األكبر في المرة الماضیة لحزب 
العدالة، بینما صّوت عرقیا ھذه المرة". ویشدد على أنھ "خالفا لما یردده البعض من أن 

خصیا أكثر جماھیریة أخطاء أردوغان ھي سبب تراجع الحزب في االنتخابات، الحق أنھ ش
 من الحزب".

ویؤكد الكاتب التركي إسماعیل یاشا على صفحتھ بموقع تویتر أن "نتائج االنتخابات أثبتت 
أنھا دیمقراطیة ونزیھة وشفافة، وأن مزاعم وجود قمع ودكتاتوریة في تركیا كاذبة، وأن 

النتخابات: كان "تعلیق فتح هللا غولن على نتائج ا الحل ھو النظام الرئاسي"، ویواصل
فرعون یرى نفسھ قویا ولكنھ غرق أمام موسى وقلة قلیلة من أنصاره. طبعا فرعون ھنا 

 أردوغان".



وینظر حساب "أس الصراع في الشام" للنتائج بطریقة مختلفة، حیث یغرد أن "من أھم 
م نتائج االنتخابات التركیة دخول األكراد البرلمان، وبذلك یكون أردوغان قضى على حلمھ

" yosree_86بمحاولة إنشائھم دولة كردیة مستقلة أو حكم ذاتي"، ویوافقھ حساب "@
بالقول "لعل أفضل ما في االنتخابات التركیة ھو تحول األكراد من مقاومة الدولة عسكریا 

 إلى االندماج والمقاومة سیاسیا، وھذا یحسب للعدالة والتنمیة".

 

 (ناشطون) أردوغان مطلوب وھزیمة حزبھ مرغوبةعبد الخالق عبد هللا: تحجیم 

 "تحجیم أردوغان"
وفي مقارنة بین "الدیمقراطیتین المصریة والتركیة"، یغرد رئیس تحریر صحیفة الشرق 

لم یتحمل العسكر عاما واحدا دیمقراطیة، بینما في تركیا یسعون  مصر القطریة أن "في
 لرفد العملیة الدیمقراطیة بمزید من القنوات".

حمود مراد على صفحتھ بموقع فیسبوك "قلناھا بعد ھزیمة ویكتب اإلعالمي المصري م
تركیا، ونقولھا اآلن بعد خسارتھم األغلبیة المطلقة وربما الحكومة في  تونساإلسالمیین فی

یمكن ھزیمتھم عبر الصنادیق دون الحاجة إلى  -كسائر النخب السیاسیة-إن اإلسالمیین 
 دبابات العسكر، واألھم أنھم یقبلون تداول السلطة وینزلون ببساطة عند خیارات شعوبھم".

وفي السیاق، یغرد األكادیمي تقادم الخطیب، "لم یغفر ألردوغان إعادة بناء تركیا وجعلھا 
على مستوى العالم فخسر حزبھ، فما بالنا بمن ھو غارق في  16القوة االقتصادیة رقم 

 الدماء حتى أذنیھ".
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ویعزو اإلعالمي القطري فیصل المرزوقي فشل حزب العدالة والتنمیة في تحقیق األغلبیة 
إلى أن "ھذا عیب الطمع واالستعجال لإلخوان، فشلھم في مصر بسبب التعجل والقفز 

، وفي تركیا بسبب مشروع التحول للنظام الرئاسي"، ویذھب األكادیمي اإلماراتي للرئاسة
عبد الخالق عبد هللا، إلى أن "تحجیم أردوغان مطلوب وھزیمة حزبھ مرغوبة وتقلیص 
سیطرتھما على المشھد السیاسي التركي یصب في صالح الدولة الدیمقراطیة العلمانیة 

 الحدیثة في تركیا".
 

المشھد بالقول "نتیجة االنتخابات التركیة باختصار: األتراك یریدون  ویلخص خاشقجي
 أردوغان رئیسا وال یریدونھ سلطانا".

 المصدر : الجزیرة
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 (جانب من إحدى جلسات جامعة الدول العربیة (الجزیرة

 زھیر حمداني
دول من دائرة التأثیر وتآكل أخرى بالحروب بین الخالفات المعلنة والمكتومة وخروج 

الداخلیة والتدخل الخارجي، یمضي النظام اإلقلیمي العربي إلى حالة من التیھ، یعززھا 
، وھما قطبا الرحى تاریخیا في مصرو السعودیة عدم وضوح العالقة بین المملكة العربیة

 .صناعة ھذا النظام، وخاصة "الحیرة" المصریة في التموضع
-زیادة تمزق البنى السیاسیة واالقتصادیة العربیة خالل مرحلة ما بعد الربیع العربي ومع 

أصبحت التحالفات العربیة متحركة تبعا لمتغیرات المنطقة  -العام الجاري وخصوصا
الملتھبة وتغیر األنظمة والزعامات والنظرة المختلفة والمتناقضة أحیانا 

التدخل  بعد خاصة الحاصل في المنطقة وتزاید االستقطابات الدولیة الصراع لماھیة
 .سوریا الروسي في

وفي ظل ھذه الظروف، تبدو المنظومة الخلیجیة األكثر تماسكا، تسندھا نظرة موحدة إلى 
خصوصا حیث تشارك الدول  الیمن ، وفيالعراقفي سوریا و حد كبیر تجاه ملفات المنطقة
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، وكذلك في النظرة إلى الخطر الحوثییندض التحالف العربي في- عمان ما عدا –الخلیجیة 
 .الریاض اإلیراني على أمن الخلیج، وھو ما أكدتھ القمة الخلیجیة قبل أیام في

 

لدى  الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین مصافحا نظیره المصري عبد الفتاح السیسي 
 (األوروبیة) استقبالھ بمصر في أغسطس/آب الماضي

 أزمة القطبین
العالقة بین مصر والسعودیة بحالة من الفتور غیر المعلنة رسمیا، لكنھا تظھر من وتمر 

وسائل اإلعالم المصریة خاصة، وتتبع آراء كتاب كبار محسوبین  خالل قراءة توجھات
على سلطات البلدین مثل الكاتب السعودي جمال خاشقجي والمصري إبراھیم 

 .من الجانبینوكتاب الرأي  وغیرھما من بعض المذیعین عیسى
ومن عوامل ھذا الفتور، اختالف نظرة الطرفین إلى األزمة السوریة والموقف المتباین من 

األسد ونظامھ، حیث تدعو السعودیة إلسقاطھ سیاسیا أو عسكریا، في حین 
في  علي مملوك بعض مسؤولیھ مثل رئیس مكتب األمن القومي اللواء القاھرة تستقبل

الجاري، مما قد یمھد  أغسطس/آب الماضي ووزیر اإلسكان محمد ولید غزال الشھر
 .المتابعین وفق ما یرجح عدد من إلعادة العالقات الدبلوماسیة

وفي ھذا السیاق، كان تأیید مصر للتدخل العسكري الروسي في سوریا وعدم إدانتھا 
الوجود اإلیراني الذي یؤازر جیش النظام ھناك، مثار عدم ارتیاح من المملكة التي ترفض 

 .بشار األسد نظام طھرانو موسكو بشدة دعم
التي لم تنخرط فیھا مصر وفق انتظارات -كما یختلف البلدان في مسألة حرب الیمن 

وفي النظرة إلى الخطر اإلیراني الذي ال تراه القاھرة محدقا عكس  -الریاض
، وكذلك تركیا ریاض عالقتھا مؤخرا معوتتوجس مصر أیضا من تطویر ال الریاض،

إدماج حزب اإلصالح الیمني (ذي المرجعیة اإلسالمیة) في حرب الیمن بما یشي وفق 
، وتزن ذلك من منظور اإلخوان المسلمین عالقة الریاض بحركة قراءة القاھرة بتحسن
 .تأثیره الداخلي علیھا
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 وبقدر ما تقترب مصر من النظام السوري ومن الحلف الذي
والعراق نسبیا، فإنھا تبتعد عن عالقات متمیزة مع الریاض باتجاه  روسیاو بإیران یجمعھ

مزید من الفتور الذي ال یصل إلى قطیعة، وفي المقابل تحاول القاھرة الحفاظ على عالقات 
خاصة في النظرة إلى "خطر  لوجود تقاطعات في العالقة بینھا األردنو اإلمارات متینة مع
 ."اإلخوان

 

بالمنطقة  تعقید األوضاع التدخل الروسي عسكریا في سوریا زاد من
 (رویترز) العربیة

 صراع القوى
یتعلق بالنظرة إلى  على األقل في ما–وفي ظل العالقات المصریة السعودیة الملتبسة 

یصعب الحدیث عن أي محور سیاسي فاعل على  -األعداء واألصدقاء في المنطقة
 .المستوى العربي إذا استثني صمود المنظومة الخلیجیة

وفي ھذا السیاق، بقیت مقررات القمة العربیة التي عقدت العام الجاري بالقاھرة معلقة، 
ة التي جاءت بتفاھم مصري سعودي في فترة وتحدیدا في موضوع القوة العربیة المشترك

 .حكم الملك السعودي الراحل عبد هللا بن عبد العزیز
ووسط التحالفات المتحركة، بقیت بعض الدول العربیة محافظة على رؤیتھا القدیمة بعدم 

االنحیاز، وآثرت الحیاد في ملفات الصراعات الرئیسیة بالمنطقة ولعِب دور الوساطة مثل 
 .في الملف اللیبيالجزائرلملف اإلیراني وكذلك الیمني والسوري، وعمان في ا

عود قوى ولعل مأزق النظام اإلقلیمي العربي، الذي یمر حالیا بأضعف مراحلھ، ھو ص
إقلیمیة ونھوضھا المعلن للعب دور أكبر في المنطقة، خاصة إیران المنتشیة باتفاقھا 

النووي مع الغرب، وتركیا بطموحھا االقتصادي والسیاسي، مما جعل العالم العربي تحت 
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وطأة ھذا النھج المتجدد من االستقطاب الذي تتعامل معھ الدول العربیة بشكل منفرد ووفقا 
 .اتیةلتصورات ذ

والذي  -إیران الشیعیة وتركیا السنیة–وھذا االستقطاب الذي یتخذ في الغالب طابعا طائفیا 
المتمدد"، یھدد "بتعریة"  "یم الدولة اإلسالمیةتنظو یضاف إلیھ الخطر اإلسرائیلي الدائم

العمل العربي المشترك نھائیا وإفراغھ من "عروبتھ"، في صورة استمرار حالة الضیاع 
 .العربي السائدة والتي قد تنتھي بحدود جدیدة ترسمھا خطوط النار

 المصدر : الجزیرة
 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D
-8%B8%D8%A7%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A
-4%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8
-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8
-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA

%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84 

 

 ھـ 1437/3/2 الموافق( (مكة المكرمة 17:13الساعة :  2015/12/13آخر تحدیث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/e10c8952-cbc1-4a68-a859-33109739eb1d
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/12/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84


 

 عربي األخبار

ترحیب بإعالن التحالف العسكري 
 "اإلسالمي ضد "اإلرھاب

15/12/2015 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/df92f37a-edd2-41bc-8753-5f2f3b330bb9
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/df92f37a-edd2-41bc-8753-5f2f3b330bb9
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/df92f37a-edd2-41bc-8753-5f2f3b330bb9


 

رحبت منظمة التعاون اإلسالمي باإلعالن عن تشكیل التحالف اإلسالمي لمحاربة  
ودعت ھیئة كبار العلماء الدول اإلسالمیة بالمسارعة .ومقره الریاض ،""اإلرھاب

رد على من یربط اإلسالم  أنھ باركتھ تركیا واعتبرت بینما لالنضمام إلى التحالف،
  ."بـ"اإلرھاب

أعلن الیوم الثالثاء  محمد بن سلمان العھد وزیر الدفاع السعودي األمیر وكان ولي ولي
دولة لمحاربة "اإلرھاب". وقال إن التحالف  34تشكیل تحالف إسالمي عسكري من 

فقط، بل سیحارب الظاھرة في مناطق مختلفة  تنظیم الدولة اإلسالمیة الجدید ال یستھدف
 .من العالم اإلسالمي

أن التحالف اإلسالمي  الریاض وكان األمیر محمد بن سلمان أوضح بمؤتمر صحفي في
وأشار إلى أن كل دولة في التحالف ستساھم وفق قدراتھا.  .سیتصدى ألي منظمة إرھابیة

قوم بالتنسیق مع جمیع المنظمات الدولیة ومع الدول المھمة في وقال إن التحالف الجدید سی
 .العالم، مشیرا إلى أنھ سیحارب "اإلرھاب" عسكریا وفكریا وإعالمیا
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ومن جانبھا، أكدت منظمة التعاون اإلسالمي، في بیان، تأییدھا لكل الجھود اإلقلیمیة 
ھا العمیق، بما یشھده العالم والدولیة الرامیة لمكافحة ظاھرة "اإلرھاب" معربة عن انشغال

 .من جرائم "إرھابیة" تتناقض مع القیم اإلنسانیة، اإلسالمیة منھا والعالمیة

وباركت تركیا اإلعالن عن ذلك التحالف الذي تشارك فیھ، وقال رئیس الوزراء أحمد داود 
 أوغلو إن الموقف الموحد للبلدان اإلسالمیة ضد "اإلرھاب" یشكل أقوى رسالة على من

 .یربط "اإلرھاب" باإلسالم

ومن جانبھ، أشاد رئیس الحكومة اللبنانیة األسبق سعد الحریري باإلعالن عن تشكیل 
 .التحالف بقیادة المملكة السعودیة، واصفا األمر بأنھ "خطوة تاریخیة في الطریق الصحیح

دولة  34 وقال الحریري في بیان صادر عن مكتبھ الیوم االثنین إن "اإلعالن الذي أصدرتھ
إسالمیة، من السعودیة، خطوة تاریخیة في الطریق الصحیح، للتعامل مع معضلة سیاسیة 

وأمنیة وفكریة، باتت تشكل عبئا خطیرا على صورة اإلسالم الحضاریة واإلنسانیة، وتھدد 
 ."الوجود اإلسالمي وتعایشھ مع المجتمعات العالمیة

العلماء بإعالن تشكیل التحالف اإلسالمي. وأكدت في وقد نوھت األمانة العامة لھیئة كبار 
بیان أن "اإلرھاب" یھدد العالم أجمع، وفي طلیعتھ العالم اإلسالمي الذي یُعدّ أكثر 

المتضررین بھ واتُّخذ ذریعة لتشویھ صورة اإلسالم الصافیة، كما اتُّخذ ذریعة للعبث بأمنھ 
 .ومصالحھ الحیویة والتدخل في شؤونھ

  
مانة العامة أن محاربة اإلرھاب ھي من أوجب الواجبات التي یفرضھا الدین وبینت األ

 .اإلسالمي، وھي واجب ینبغي للعالم اإلسالمي أجمع أن یتنادى إلیھ ویتعاون علیھ
  

ودعت األمانة العامة بھذه المناسبة إلى مسارعة دول العالم اإلسالمي باالنضمام إلى ھذا 
 .التحالف

 محاربة اإلرھاب
منظمة  إن التحالف سیحارب "أي األمیر محمد بن سلمان قال في المؤتمر الصحفي نوكا

 ."إرھابیة ولیس داعش فقط
وأكد أن التحالف سینسق الجھود لمحاربة اإلرھاب 

، لكنھ لم یقدم تفاصیل عن كیفیة مضي أفغانستانو مصرو لیبیاو سوریاو العراق في
الجھود العسكریة. وقال إن العملیات في سوریا والعراق ستتم "بالتنسیق مع الشرعیة في 

 ."ھذا المكان والمجتمع الدولي
من جانبھ، قال الكاتب والمحلل السیاسي السعودي جمال خاشقجي للجزیرة إن دوافع 

الة التداعي التي تعاني منھا األمة، إلى جانب تدخل بعض التحالف تكمن في اإلرھاب وح
 .بمشاریع "مفككة" لألمة اإلسالمیة- إیران مثل-الدول 

شترك بثتھ وكالة األنباء السعودیة، جاء فیھ أن التحالف وفي وقت سابق، صدر بیان م
سیكون بقیادة السعودیة التي ستستضیف مركز عملیات مشتركة "لتنسیق ودعم العملیات 

 ."العسكریة لمحاربة اإلرھاب ولتطویر البرامج واآللیات الالزمة لدعم تلك الجھود
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تضم دوال عربیة مثل مصر وأورد البیان أن الدول التي وافقت على تشكیل التحالف 
ودول خلیجیة  باكستانو مالیزیاو تركیا دول إسالمیة مثل ، إضافة إلىاإلماراتو قطرو

 .وأفریقیة
منظمة التعاون  كیل التحالف جاء "انطالقا من أحكام اتفاقیةوذكر البیان أن تش

ھ، وأداًء لمكافحة اإلرھاب بجمیع أشكالھ ومظاھره والقضاء على أھدافھ ومسببات اإلسالمي
لواجب حمایة األمة من شرور كل الجماعات والتنظیمات اإلرھابیة المسلحة أیا كان 

 ."مذھبھا وتسمیتھا، والتي تعیث في األرض قتال وفسادا وتھدف إلى ترویع اآلمنین
 المصدر : الجزیرة
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أجاز مجلس الوزراء السعودي مشروع قانون إلعادة ھیكلة 
للصحفیین المؤسسات الصحفیة. ویسمح القانون الجدید 

السعودیین بتشكیل ھئیة نقابیة لھم ھي األولى من نوعھا في 
المملكة العربیة السعودیة معنیة بالدفاع عن الصحفیین 

 .وحقوقھم

ویركز النظام الجدید على شروط إنشاء المؤسسات الصحفیة 
ة والجوانب اإلداریة والمالیة فیھا. ویشترط النظام أن یكون رئیس التحریر ومدیر المؤسس

 .سعودیین

واعتبر وزیر اإلعالم السعودي فؤاد عبد السالم الفارسي أن النظام الجدید "سیوجد مناخا 
یعزز النجاحات المتحققة للصحافة السعودیة". وأعرب عن أملھ في أن یكون النظام 

"محفزا للصحافة السعودیة للمزید من المنافسة مع ما یشھده العالم من تطور متسارع في 
 ."مضمون اإلعالمي والصحافي بشكل خاصالشكل وال

 

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b0e45cdb-2708-4c44-b340-8e3ba2e66bce
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b0e45cdb-2708-4c44-b340-8e3ba2e66bce
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b0e45cdb-2708-4c44-b340-8e3ba2e66bce


وقال رئیس تحریر صحیفة عرب نیوز السعودیة جمال خاشقجي للجزیرة إن القانون یركز 
أیضا على الھیئة النقابیة للصحفیین التي ستنظم العالقة بین الصحفیین والمؤسسة التي 

سھا ونائبھ، یعملون بھا. وأوضح أن الھیئة سیشكلھا الصحفیون أنفسھم وسیختارون رئی
 ."ووصف ھذا التطور بأنھ "أمر جید لنا كصحفیین

وأكد خاشقجي أن النظام الجدید ال یخص سوى المؤسسات الصحفیة السعودیة داخل 
المملكة. كما یعطي لكل ثالثین من الصحفیین ورجال اإلعالم المھتمین بالثقافة حق تشكیل 

 .مؤسسات صحفیة

ن یكون الصحفیون متفرغین للعمل الصحفي دون وأوضح أن النظام الجدید یركز على أ
 .سواه

 المصدر : الجزیرة + الفرنسیة
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 الصحافة جولة األخبار

 إنتاج ساللة جدیدة من الجھادیین
23/6/2005 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

الذي یقر  CIAتنوعت اھتمامات الصحف البریطانیة الیوم الخمیس، فتطرقت لتقریر الـ
بأن الحرب في العراق أنجبت ساللة جدیدة من الجھادیین، كما تناولت االنتخابات اإلیرانیة 

 .عملیات قتل النساء في فلسطین باسم الشرف، فضال عن مواضیع داخلیة أخرىوتزاید 

 جھادیون جدد
الذي أفاد أن  (CIA) المخابرات األمیركیةتقریر وكالة  ذي غاردیان تناولت صحیفة

الحرب في العراق أنجبت ساللة جدیدة من الجھادیین الذین یمكنھم المضي قدما في 
 .زعزعة االستقرار في بالد أخرى

آالف المجاھدین في  ویرى التقریر أن العراق یفوق أفغانستان في التردي، حیث ظھر
 .ع أسامة بن الدن في أفغانستانالثمانینیات والتسعینیات، قاتل معظمھم م

وقد جاء ھذا التقریر وسط تحذیر مصدر بریطاني مناھض لإلرھاب من أن أولئك الذین 
 .تدربوا على أسالیب اإلرھاب في العراق ربما یستخدمونھا ببریطانیا في نھایة الحرب

" 
الحرب في العراق أنجبت ساللة جدیدة من الجھادیین الذین یمكنھم المضي قدما في 

 زعزعة االستقرار في بالد أخرى
" 

CIA / ذي غاردیان 

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/presstour
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/0f0bbdc3-bb2a-4748-ba4d-da7a95df1229
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/0f0bbdc3-bb2a-4748-ba4d-da7a95df1229
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/0f0bbdc3-bb2a-4748-ba4d-da7a95df1229


مسؤولین في الخارجیة البریطانیة واألجھزة األمنیة شككوا في صحة تقییم  لكن
 .الذي یرى أن "التمرد" قد یمتد إلى بلدان أخرى CIA ریرتق

ونقلت الصحیفة عن مستشار السفیر السعودي جمال خاشقجي قولھ إنھ یتفق مع 
 .، مشیرا إلى أن العراق ستصبح أكثر تردیا من أفغانستانCIA تقریر

العراق، وھذا وأضاف قائال "نحن نتحدث عن نمط وحشي، ونسخة غریبة من اإلسالم في 
 ."أمر مخیف

ویشیر التقریر إلى أن الساللة الجدیدة للمجاھدین ستكون أكثر ضراوة من الذین قاتلوا في 
 .أن عدد الھجمات في العراق قل ولكن نتائجھا وخیمة أفغانستان، ملفتا إلى

 الجولة الحاسمة
ا، أفادت وفي الشأن اإلیراني وقبیل الجولة الثانیة لالنتخابات التي ستجري غد

أن تحالفا من اإلصالحیین والتكنوقراطیین والمحافظین التقلیدیین  إندبندنت ذي صحیفة
 .شكل دعما لعلي أكبر ھاشمي رفسنجاني استعدادا للجولة الحاسمة

وقالت الصحیفة إن مناصري رفسنجاني حذروا من أن نصر محمد أحمدي نجاد عمدة 
 .طھران سیفضي إلى حكومة عسكریة

 م الشرفالقتل باس

إلى ارتفاع جرائم تقریرا من الضفة الغربیة تطرقت فیھ  ذي غاردیان أوردت صحیفة
 .القتل النساء في فلسطین باسم الشرف

واستعرض التقریر بعض الحاالت التي كان آخرھا مقتل فاتن حبش من الطائفة المسیحیة 
التي قتلھا والدھا بحجة رغبتھا في الزواج من مسلم، رغم تعھده بعدم المساس بھا عقب 
 .توسط أحد زعماء القبائل ھناك

لشقیقتیھ بذریعة تغطیتھما على ما ادعاه زوج ومن تلك الحاالت مقتل ماھر شقیرات 
 .شقیقتھم الثالثة الذي أعادھا إلى بیت أھلھا، بسبب إقامتھا عالقة غیر شرعیة

فتاة وامرأة قتلن باسم  20ونقل التقریر عن وزارة شؤون المرأة في فلسطین قولھا إن 
التھدید، لجلبھن  معظمھن بسبب امرأة لجأن إلى االنتحار، 50الشرف العام الماضي، وإن 

 .امرأة حاولن االنتحار 15العار لعائالتھن بعالقات غیر شرعیة، فضال عن نجاة 
وقالت الوزارة إن العشرات من النساء یقتلن وتتم التغطیة على ذلك كل عام، حیث أن 
عبارة "السقوط في بئر" باتت شائعة في شھادات الوفاة، رغم أن معظمھن یتعرضن 

 .یلقى بھن في البئر للموت خنقا ومن ثم
ونسبت الصحیفة إلى وزیرة شؤون المرأة زھیرة كمال مطالبتھا بتغییر القانون بحیث 
یجیز للفتاة التي تبلغ الثامنة عشرة الزواج دون موافقة القریب الذكر، وتغییر القانون 
 .األردني الذي یطلق سراح الجاني عقب عدة أشھر

 بریطانیا وأوروبا
إلى خطاب وزیر المالیة غوردن براون اللیلة الماضیة داعیا االتحاد  تایمز صحیفةتطرقت 

" 
عبارة "السقوط في بئر" باتت شائعة في شھادات الوفاة التي تستخرج للفلسطینیات 

 المقتوالت، رغم أن معظمھن یتعرضن للموت خنقا ومن ثم یلقى بھن في البئر
" 

 وزارة شؤون المرأة الفلسطینیة/ذي غاردیان
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األوروبي إلى تجمید طموح االندماج واللجوء إلى إجراء إصالحات اقتصادیة جوھریة 
 .لتحویلھ من كتلة اقتصادیة إلى قوة قادرة على مواجھة العالم

األوروبي إلى التحدیات العالمیة في  یرتقي فیھا االتحاد ودعا براون إلى واقعیة أوروبیة
 .الوقت الذي یحافظ فیھ على جذور الھویة الوطنیة لكل بلد

 المصدر : الصحافة البریطانیة
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 وحوارات تقاریر األخبار

 العرب حولوا تویتر لمنبر سیاسي
1/6/2013 
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ملتقى المغردین الذي نظمتھ جریدة الشرق القطریة تناول بناء المصداقیة 
 (الجزیرة نت) في الفضاء اإللكتروني

 الدوحة-سید أحمد الخضر
أنھ سیكون أیقونة التغییر في المنطقة العربیة، ومنبرا یزیح  تویتر لم یدر بخلد مالك موقع

 الرأي العام.عرش اإلذاعة والتلفزیون عن منصة توجیھ 

فخالفا للسائد في العالم الغربي من تسخیر مواقع التواصل االجتماعي لتناول مختلف 
 جوانب الحیاة، تھیمن السیاسة على اھتمامات المغردین العرب من المحیط إلى الخلیج.

ملتقى المغردین األول الذي نظمتھ جریدة الشرق القطریة الیوم السبت بالدوحة تناول ھذه 
قة، إلى جانب عدة تحدیات أھمھا بناء المصداقیة والسمعة اإللكترونیة، ومدى إمكانیة المفار

 وضع میثاق أخالقي للمغردین.

 فوضى سیاسیة
ویقول رئیس تحریر جریدة اآلن اإللكترونیة الكویتیة زائد الزید إن ھیمنة السیاسة على 

م العربي والتي جعلت الشأن التغریدات العربیة تعود لما سماھا الفوضى السیاسیة في العال
 السیاسي محط أنظار الجمیع.

ساحة للتعاطي مع  -وفق الزید-وألن الشعوب قلقة تجاه إدارة شؤون بلدانھا، بات تویتر 
 األوضاع السیاسیة على حساب المجاالت األخرى.

ویالحظ الزید أن المغردین في الغرب یختلفون عن نظرائھم العرب ألنھم یتناولون 
د والریاضة والعمل واإلنتاج ألن "الواقع السیاسي لدیھم مستقر". ویشیر إلى أن االقتصا

العدید من المغردین الكویتیین مالحقین بعد إقحام القضاء في مساعي األمن لمصادرة حق 
 الناس في التعبیر عن آرائھم.

 

المشاركون في الملتقى شددوا 
على أنھ لم یعد ممكنا السیطرة 

على المنابر 
 (نت الجزیرة)اإللكترونیة

وبما أنھ لم یعد ممكنا السیطرة على المنابر اإللكترونیة باتت مالحقة الناشطین في وسائل 
 التواصل الحدیثة ضرورة أمنیة وسیاسیة بالنسبة للسلطات، وفق تقدیره.
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تحریر جریدة العرب القطریة عبد هللا بن حمد العذبة إن الحضور القوي ویقول مدیر 
للسیاسة على وسائل التواصل االجتماعي یعود لكونھا المنبر الوحید الذي تتسرب منھ 

 المعلومة الصحیحة في ظل تزییف الجھات الرسمیة للحقائق.
لما كان ھناك إطالع على ما یجري في  فیس بوكویضیف العذبة أنھ لوال وجود تویتر و

 سوریا، "ألن اإلعالم الرسمي یكذب والقنوات المستقلة منعت من تغطیة األحداث ھناك".

انتقل  ووفق المغرد الشیخ فیصل بن جاسم، أحدث تویتر انقالبا في عالم السیاسة حیث
الجمھور من متلٍق إلى صانع للرأي العام وموجھ ألصحاب القرار. وقد بات لزاما في نظر 

بن جاسم أن یدلي المغرد بدلوه في القضایا السیاسیة الساخنة، حتى ال یكون غائبا عن 
 انشغاالت الشعب ومنبت الصلة باألمة.

 غیاب التعددیة
مقارنة الغرب بالعرب لیست واردة في ھذا  أما المغرد محمد لشیب، فیقول للجزیرة نت إن

المجال، ألن الغربیین لدیھم قنوات وأحزاب وبرلمانات تستوعب الصخب السیاسي وتفرغ 
فیھا االنتقادات الموجھة للسیاسیین، بینما في العالم العربي المنابر محاصرة وال توجد 

 تعددیة في معظم البلدان.

عربي یظل تعبیرا ناقصا في المحصلة، كونھ یصدر لكن لشیب یرى أن التغرید السیاسي ال
 غالبا عن شخص یختفي وراء جھاز لیقول ما ال یمكنھ قولھ في العلن.

وحتى في بلدان الربیع العربي التي تخلصت شعوبھا من أنظمة مستبدة، یرى لشیب أن 
حریة التعبیر سارت في االتجاه المعاكس، فأصبح تویتر فضاء للشائعات ومھاجمة 

 صوم باألكاذیب.الخ

من جانبھ، تناول اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي التحدیات التي تحول دون كسب 
المغردین لثقة الجمھور والمؤسسات. ورأى خاشقجي أن المغرد إذا ما تحلى بالمصداقیة 
فسیكسب صفة الصحفي، وربما یدعى مستقبال للمؤتمرات الصحفیة وقد یرافق رؤساء 

 طیة نشاطاتھم.الدول والحكومات لتغ

ومن المشكالت التي تخدش المصداقیة في فضاء تویتر، حسب خاشقجي، السطو على 
الملكیة الفكریة، والترویج للشائعات وتناول الرموز والشخصیات العامة بطریقة غیر 

 موضوعیة وتفتقر للتوازن.

صل وینبھ إلى أن اإلعالم لم یشھد ما یؤثر فیھ على مر التاریخ مثل وسائل التوا
االجتماعي، كونھا تضخ كما ھائال من المعلومات یومیا یتجاوز تأثیر الھاتف والتیلكس 

 والتلغراف والفاكس.

من جانبھا، قدمت جریدة الشرق للملتقى مبادرة حول أخالقیات تویتر تدعو لعدم التشھیر 
وترویج الشائعات، في الوقت الذي تطالب فیھ الحكومات العربیة بعدم التنكیل 

 غردین.بالم
 المصدر : الجزیرة
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 الملك السعودي یسافر للعالج
22/11/2010 
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سیسافر إلى الوالیات المتحدة الستكمال  الملك السعودي
 (رویترز) الفحوصات والعالج
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قادما من  إلى الریاض الیوم االثنین سلطان بن عبد العزیز عاد ولي العھد السعودي

إلى الوالیات المتحدة لتلقي  عبد هللا بن عبد العزیز المغرب، قبل مغادرة الملك السعودي
 .عالج بعد أن أصیب بانزالق غضروفي في الظھر قبل عشرة أیام

  

أكبر منتج -ملكة تصریف شؤون الم عاما) وھو وزیر الدفاع أیضا، 82وسیتولى سلطان (
في ظل  -للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأكبر اقتصاد في منطقة الخلیج

 .غیاب الملك عبد هللا

  

من جھتھ، قال وزیر الصحة السعودي عبد هللا الربیعة األحد إن الملك السعودي "یتمتع 
یات المتحدة، بصحة جیدة وھو في وضع مستقر" مؤكدا أنھ سیستكمل عالجھ في الوال

 .فترة العالج دون تحدید

  

عاما) الیوم االثنین إلى الوالیات المتحدة بناء على نصیحة  86وسیغادر الملك عبد هللا (
من أطبائھ، إلجراء مزید من الفحوص بعد أن أصیب بانزالق غضروفي صاحبھ تجمع 

 .دموي ضاغط على األعصاب حول العمود الفقري مما یسبب لھ آالما حادة

  

وكان الدیوان الملكي قد أعلن قبل یومین أنھ استمرارا 
الجمعة لفحوص أجراھا مؤخرا، شعر الملك عبد هللا 

بزیادة في آالم الظھر، وبعد فحوص إضافیة في مستشفى 
الملك فیصل التخصصي في الریاض نصحھ الفریق 

 .الطبي بالراحة
  

وقال الدیوان الملكي إن الملك السعودي غادر المستشفى 
بعد ظھر الجمعة، وحسب المصادر فقد كان ھذا التطور 

انت وراء تأجیل الرئیس المصري حسني مبارك زیارة ك
  .مقررة الجمعة إلى الریاض

  
 تسلیم مھام

وقد سلم الملك عبد هللا ھذا األسبوع مھمة قیادة الحرس الوطني البنھ، وسلم أیضا مھمة 
 .اإلشراف على الحج إلى نائب رئیس الوزراء وزیر الداخلیة األمیر نایف بن عبد العزیز

  
المسؤولین المقربین منھ من بینھم وقبل یوم من مغادرتھ مدد الملك تعیین عدد كبیر من 

 .المفتي العام للملكة عبد العزیز آل الشیخ وسفیر السعودیة لدى واشنطن عادل الجبیر

  

 

سلطان عاد إلى السعودیة قبل 
 سفر الملك

 (أرشیف-الجزیرة) 
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ویقول دبلوماسیون غربیون إن مغادرة الملك عبد هللا للبالد وعودة ولي العھد من المغرب 
ضال عن طمأنة یشیران إلى أن المملكة تسعى للحیلولة دون حدوث فراغ في السلطة ف

 .الوالیات المتحدة وحلفاء آخرین

  

إصدار الدیوان الملكي أربعة بیانات طبیة  وبحسب الصحفي السعودي جمال خاشقجي فإن
 .الشائعات في أقل من أسبوع یظھر أن المملكة تسعى إلى تبدید

  

في مدینة أغادیر جنوبي المغرب، منذ  فترة نقاھة األمیر سلطان كان یقضي یذكر أن
أغسطس/آب الماضي من جراحة أجریت لھ في نیویورك قبل نحو عشرین شھرا إلزالة 

 .ورم

 المصدر : وكاالت
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األفغان العرب بین حكوماتھم وأمیركا 
 وتحالف الشمال
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تبدو الحكومات العربیة الناقمة على التیارات 
انتظار اإلسالمیة في بلدانھا مسترخیة اآلن، في 

نتائج ما سیسفر عنھ الوضع في مدینة قندز 
األفغانیة التي استسلم فیھا المئات من مقاتلي 

طالبان واألجانب ومنھم عرب كانوا منخرطین 
في ھذه الحرب بعد أن فروا من دولھم بتھم 

 .مختلفة

ویقول وزراء وخبراء عرب إن الحكومات 
العربیة مثل مصر على سبیل المثال ستكون 

مرتاحة لتسلمھا أیا من معارضیھا المتھمین بشن 
ھجمات إرھابیة أو المنضوین في منظمات 

 .تعتبرھا محظورة في محاولة للقضاء على المھددات الداخلیة على المدى المنظور

 

جندي من تحالف الشمال یقبض على 
مقاتل من قوات طالبان على الجبھة بین 

 قندز وتخار أمس
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ورغم أن الوالیات المتحدة وعلى لسان وزیر دفاعھا دونالد رمسفیلد قد دعت إلى التخلص 
ض الدول العربیة ترغب في استجوابھم بشأن عالقتھم بتنیظم من األفغان العرب فإن بع

وھذا یبرر التحركات األخیرة إزاء ھذه القضیة من  .القاعدة الذي یتزعمھ أسامة بن الدن
بعض القیادات العربیة التي عبرت عن تخوفھا من وقوع مذابح لھؤالء المقاتلین بعد 

 .استسالمھم لتحالف الشمال

ء عن وجود آالف المقاتلین األجانب وبعضھم من المعروفین وتتحدث وكاالت األنبا
باألفغان العرب وھم أولئك العرب الذین دخلوا أفغانستان للقتال ضد السوفیات في 

وقد نشأت عالقة لھؤالء المقاتلین مع المجاھدین األفغان، لكن التحوالت  .السبعینیات
األمور في أفغانستان وما صاحب ذلك السیاسیة التي أعقبت استیالء المجاھدین على مقالید 

من اقتتال بین الفصائل األفغانیة أدى إلى أزمة في ھذه العالقة، بید أن الطالق البائن 
لألفغان العرب مع المجاھدین تم بعد سیطرة طالبان على السلطة في كابل قبل ست 

 .سنوات

السعودي األمیر سلطان بن وبعد أنباء استسالم المقاتلین األجانب في قندز دعا وزیر الدفاع 
عبد العزیز إلى السماح للعرب والمسلمین الذین كانوا یقاتلون مع طالبان بالعودة لدولھم. 

وأضاف أننا "نتمنى أن یسمح لكل األشخاص من العرب والمسلمین في أفغانستان بالعودة 
ما یتعلق إلى بالدھم األصلیة". وذكر األمیر سلطان أن حقوق اإلنسان یجب أن تراعى فی

 .بھؤالء المقاتلین

وفي تعلیق مماثل قال وزیر الخارجیة القطري الشیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إنھ 
حصل على تطمینات من وزیر الخارجیة األمیركي كولن باول بأن األفغان العرب الذین 

استسلموا لن یعدموا. كما كتب أحمد الربعي وھو برلماني وكاتب كویتي في صحیفة 
شرق األوسط أمس أنھ "في الوقت الذي ال یوجد فیھ حل جاھز لمشكلة األفغان العرب ال

 ."فإن على الدول العربیة أال تتفرج وتترك األمر لآلخرین لیقرروا مصیر ھؤالء

وكان السفیر السعودي في باكستان قد أبلغ الصحیفة في وقت سابق أن السعودیین الذین 
یستجوبون وأن عقوبات مناسبة ستوقع على الذین  یعودون من قتالھم مع طالبان سوف

تثبت عالقتھم مع تنظیم القاعدة. وتحدثت صحیفة سعودیة عن مباحثات سعودیة باكستانیة 
بشأن السعودیین الموجودین مع قوات طالبان. وقالت إن السعودیة مستعدة الستعادة 

 .رعایاھا الذین یسلموا أنفسھم أو یؤسروا من قبل تحالف الشمال

ویقول الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن السعودیة تبدو أكثر رأفة باألفغان العرب 
الذین یعودون لدولھم من الدول العربیة األخرى مشیرا إلى أن السلطات ستحاول إعادة 

تأھیل الذین ال تثبت علیھم تھم محددة. وال توجد أرقام محددة لألفغان العرب في أفغانستان 
 .إلى أن عددھم ما بین ألف وألفینلكن تقدیرات تشیر 

لكن المشكلة التي تواجھ األفغان العرب ھي موقف الوالیات المتحدة وتحالف الشمال الذي 
یبدو أكثر نقمة علیھم بعد مقتل الزعیم الطاجیكي الجنرال أحمد شاه مسعود من قبل 

یخرج من مسلحین من األفغان العرب تنكرا في زي صحافیین، كما أن واشنطن تخشى أن 
بینھم من یمثل تھدیدا لمصالحھا في العالم مستقبال، لذلك فإن األفغان العرب ھم بین تحالف 

 .الشمال والوالیات المتحدة وحكوماتھم العربیة
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% من التغطیة الصحفیة كانت انحیازا للمعارضة 78باحثون إعالمیون: 
 (الجزیرة) المصریة

 خاص-الجزیرة نت
، بجدل كبیر في محمد مرسي حفل "اإلعالن الدستوري" الذي أصدره الرئیس المصري

الصحافة السعودیة حول مدى موضوعیة التغطیات، في ظل "انتقادات" شدیدة اللھجة 
في مصر، في وقت لم تبتعد فیھ تلك التغطیات عن الصراع  اإلخوان المسلمین لقیادة

 المحلي مع تیار اإلخوان في السعودیة.
وقد تباینت آراء عدد من المحللین السیاسیین، الذین تحدثوا إلى الجزیرة نت، حیث یرى 

 اإلعالمي عن السیاسي".بعضھم أنھ "ال یمكن فصل التوجھ 

وكان ھناك رأي مخالف استند في األساس إلى عدم قبولھ أن ما یحصل في الخطاب 
اإلعالمي المحلي ھو مرآة عاكسة لتوجھ القیادة السیاسیة السعودیة، التي دعمت مصر 

الثورة بملیارات الدوالرات لمساندتھا في المرحلة القادمة، ولیست ھناك تصفیة سیاسیة من 
 كومة السعودیة، للقادة اإلسالمیین الجدد في القاھرة.الح

 تباین الرؤى
وفي ھذا الصدد یقول الباحث السیاسي فھد الفھیم للجزیرة نت "إن إشكالیة تغطیة الصحافة 

المحلیة ألزمة مصر األخیرة، ھي نتاج تراكمات سیاسیة أفرزتھا ثالثة عوامل رئیسیة، 
للثورات العربیة، وبخاصة في تونس ومصر" وتشدد قیادة منھا عدم تشجیع الریاض 

المملكة تجاه اإلخوان المسلمین، إلى جانب قلق الساسة من انعكاس تلك الثورات على 
 الخلیج، معتبرین أن ما حصل في الكویت مؤخرا، مؤشر على ذلك.

ومة في المقابل قال الكاتب السیاسي جمال خاشقجي "ما أنا متأكد منھ أن موقف الحك
السعودیة ال تمثلھ وسائل اإلعالم المحلیة، وأملك األدلة على ذلك، منھا الدعم السعودي 

http://www.aljazeera.net/news/pages/054c1b16-8ad6-44eb-a5ad-c194c623d400?GoogleStatID=9
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6214A7E0-03A1-45E8-AD1C-90C3A164DF99.htm
http://www.aljazeera.net/file/get/0eac69cf-1a72-4493-b0b9-0636570bb8bd


الكبیر لمصر بعد الثورة بالملیارات من الدوالرات، كما أن أول زیارة للرئیس مرسي 
 عقب فوزه بمنصبھ كانت للسعودیة".

في المنطقة حتى ولو  وأشار إلى أن ذلك یعني تحدیدًا أن الریاض تدعم االستقرار المصري
 كان الساسة الجدد فیھ من التیار اإلسالمي.

أما الخبیر اإلعالمي الدكتور مالك األحمد، فقد وصف ما یحدث في اإلعالم السعودي بأنھ 
"تنفس لموقف الدولة السیاسي، وألسباب منھجیة، ال موضوعیة، لكون الرئیس ینتمي 

ى الموقف الخلیجي عموما، باستثناء لإلخوان"، مضیفا أن" موقف الریاض ینسحب عل
 قطر".

 
جمال خاشقجي: موقف 

الحكومة السعودیة ال تمثلھ 
 (الجزیرة) وسائل اإلعالم

 دالالت االنحیاز
ویعد فریق من الباحثین اإلعالمیین السعودیین حالیا دراسة "تحلیل مضمون" حیال 

 الدستوري.توجھات الصحافة المحلیة تجاه أزمة اإلعالن 

ویقول مشرف الفریق البحثي سالم عبد الجبار، إن النتائج األولیة من المواد المبحوثة تؤكد 
 % من مسار التغطیة ضد قرار الرئیس مرسي.78انحیازا یصل إلى 

وأضاف عبد الجبار أن االنحیاز جاء على مستوى الصور المنشورة، التي ركزت على 
وتصدرھا للصفحات األولى، مع إغفال لصور المصابین من إصابات مؤیدي المعارضة 

 مؤیدي القرار.

واستشھد عبد الجبار بصورة كبیرة نشرتھا الیوم الجمعة صحیفة عكاظ السعودیة، علقت 
علیھا بقولھا "األمن المصري یحمي متظاھرا تعرض للضرب على ید مؤیدي مرسي أمام 

 قصر االتحادیة".

خباریة، أوضح عبد الجبار أن بناءھا المعلوماتي ارتكز باألساس وفیما یتعلق بالتقاریر اإل
على تصریحات قادة المعارضة المناوئین لقرار "اإلعالن الدستوري"، مع إظھار أن 

بوجود أطراف  األزمة السیاسیة الحالیة ھي بین اإلخوان والشعب المصري، مع العلم
 سیاسیة أخرى من شرائح المجتمع تؤید القرار.

http://www.aljazeera.net/file/get/ba1bef56-1c31-42a8-bfc2-cf29fa838622


كیل المقاالت الصحافیة، قال عبد الجبار إنھا تجاوزت نقد "القرار" إلى خانة وعن تش
السخط السیاسي على "اإلخوان"، وتحكمھم بمقالید األمور ووصفھم بـ"باالبتزاز 

 السیاسي".

وفي ھذا السیاق، قال خاشقجي إن صانع القرار ال یتدخل في مسار التغطیة اإلعالمیة عبر 
حریة الرأي والتعبیر"، وأكد أنھ من حق الجمیع أن یبدي رؤیتھ في فرض إجراءات تمس 

 طریقة عالج المسألة بأسلوب سیاسي ناضج.

وأضاف "شخصیا أرى أن الرئیس مرسي لم یحسن إدارة الصراع"، إال أنھ أشار بعد ذلك 
إلى ھبوط عدد من كتّاب الرأي في خطابھم اإلعالمي إلى مستوى الشتم. وقال إن الھجوم 

 ى اإلعالن الدستوري ال ینفصل عن حالة الصراع مع التیار اإلخواني المحلي.عل
 المصدر : الجزیرة
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 عربي األخبار

القاعدة تتوعد بشن ھجمات على 
 األمیركیین والغربیین

7/6/2004 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

 

الموقع الذي تعرض فیھ الصحفیان البریطانیان للھجوم 
 (الفرنسیة) بالریاض
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القاعدة في الجزیرة العربیة الیوم االثنین من شن ھجمات حذر بیان منسوب إلى تنظیم 
 .جدیدة على مصالح أمیركیة وغربیة في دول شبھ الجزیرة العربیة

وقال البیان الذي بثھ موقع على اإلنترنت مؤید للقاعدة إن جمیع القواعد والمجمعات 
واألمیركیة ستكون أھدافا مباشرة في ووسائل المواصالت ال سیما الخطوط الجویة الغربیة 

 .العملیات المقبلة للجماعة خالل المستقبل القریب

 .وناشد البیان المسلمین االبتعاد من األمیركیین والغربیین ومواقعھم

یأتي ذلك في وقت اتھم فیھ جمال خاشقجي المستشار اإلعالمي لألمیر تركي الفیصل سفیر 
في السعودیة بشن الھجوم الذي وقع في حي السویدي السعودیة في لندن تنظیم القاعدة 

وإصابة  B.B.C بالریاض وأسفر عن مقتل مصور یعمل لحساب ھیئة اإلذاعة البریطانیة
أحد كبار مراسلیھا، وقال خاشقجي "إنھا نفس المجموعة المتشددة. إنھم مرتبطون 

 .والخبر السعودیتانبالقاعدة" في إشارة للھجمات األخیرة التي تعرضت لھا مدینتا ینبع 

وقال مصدر طبي في الریاض الیوم إن الصحفي البریطاني فرانك غاردنر الذي أصیب 
 .في الھجوم ما زال غائبا عن الوعي وإن حالتھ بالغة الخطورة في المستشفى الذي نقل إلیھ

وتقول قوات األمن السعودیة التي فتحت تحقیقا في الموضوع إنھا ال تزال تبحث عن 
 .المسلحین الذین نفذوا الھجوم

 المصدر : وكاالت
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صحفیون أثاروا مطالبات بقانون للنشر وإلغاء وزارة 
  (الجزیرة نت) الثقافة

 
 جدة-یاسر باعامر

 
عن دور ھیئة الصحفیین السعودیین في الدفاع عن حریة  أثار حقوقیون تساؤالت

الصحافة, وسط تخوفات تحدث عنھا صحفیون بشأن غیاب المؤسسات التي تدافع عن 
 .حقوقھم وحریاتھم

  

جاء ذلك على خلفیة ما وصفت باإلقالة السیاسیة لرئیس تحریر جریدة الوطن جمال 
مایو/أیار الجاري تحت عنوان  13طالع األلمعي بتاریخ خاشقجي إثر مقال إبراھیم 

 .""سلفي في مقام سیدي عبد الرحمن

  

وقد فتح ھذا األمر نقاشا موسعا حول مسألة حدود الحریة الصحفیة في السعودیة، خاصة 
في ظل دور یوصف بالھامشي لھیئة الصحفیین السعودیین في الدفاع عن حقوق الحریات 

 .لسعوديالصحفیة في الداخل ا

  

, وتواجھ اتھامات بأنھا لم تحرك ساكنا في قضیة 2004منتصف  وأنشئت تلك الھیئة
خاشقجي أو الصحفیین والمدونیین "الذین تعرضوا لمضایقات من قبل قطاعات حكومیة 

 ."وأمنیة

  

 175من بین  163وصنف تقریر لمنظمة مراسلون بال حدود السعودیة في المرتبة الـ
، وھو ما أثار استیاء أوساط 2009لحریة الصحافة العالمیة لعام دولة في مؤشرھا 

 .إعالمیة سعودیة اتھمت المنظمة بازدواجیة المعاییر في التصنیف

  

ومقابل ذلك, قالت ھیئة الصحفیین السعودیین في أبریل/نیسان الماضي إنھا قد 
 .ربیة السعودیةتقریرا سنویا یبحث الحریات الصحفیة واإلعالمیة في المملكة الع تصدر

  

 دور الھیئة

ھیئة الصحفیین السعودیین، مطالبا في حدیث  انتقد الكاتب أحمد عدنان وفي السیاق,
بحلھا باعتبارھا "أضرت بالصحفیین أكثر مما نفعتھم". وتساءل عدنان عن  للجزیرة نت
في الدفاع عن حریة وحقوق الصحفیین, وقال "إن ما یحصل من مضایقات  دور الھیئة

 ."عض الصحفیین ال یلیق بدولة مثل السعودیةلب
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 ال تزال تحبو
عضو ھیئة الصحفیین السعودیین جمل الذیابي وصف 
الحریة الصحفیة بأنھا "ال تزال تزحف"، متفقا مع ما 

یشاع من كون الھیئة "ال تزال تسیر ضمن الفلك السیاسي 
 ."الداخلي

  

بي الذي تحدث للجزیرة نت ویشغل أیضا رئیس الذیا
تحریر طبعة الحیاة بالسعودیة والخلیج، قال "من 

المفترض أن نحافظ وال نخسر المكتسبات خالل الخمس 
السنوات الماضیة والتي تحققت بعد تولي الملك عبد هللا 

من توسیع ھامش الحریة اإلعالمیة  مقالید السلطة
 ."ا الملكوالحركة اإلصالحیة التي بدأھ

  

وانتقد بشكل صریح "صمت" ھیئة الصحفیین إزاء إقالة خاشقجي, محذرا من العودة إلى 
 ."زمن "اإلقاالت والفصل للصحفیین

  

 واضح قانون
ووفقا لعدنان فإن إشكالیة الحقوق والحریات الصحفیة التي ینبغي على "زمالء المھنة" 

یتھم یجب أن ال تخضع لمعاییر سیاسیة التنبھ لھا ھي أن "معاییر وظیفتھم الصحفیة وحر
 ."تتغیر بسبب المصالح المشتركة والظرف الدولي

  

وقال أیضا "ال ینبغي أن یكون الصحفي بوقا أو منافقا وال خصما وال عدوا للنظام 
 ."السیاسي

  

ولتفعیل مستقبل الحریة الصحافیة اقترح عدنان "إلغاء وزارة الثقافة واإلعالم كما ھو 
بأوروبا وبعض دول الخلیج", حیث یوضع قانون واضح في النشر والصحافة حاصل 

 .یوضح الواجبات والحقوق

  

كما طالب عدنان بإنشاء محكمة مستقلة لقضایا النشر ضمن محاكم وزارة العدل، وأن 
 .یدیر تلك المحاكم قضاة مدنیون ال شرعیین، ملمون بقضایا النشر

 المصدر : الجزیرة
 

  صحفیون

صحفیون قالوا إنھم تعرضوا 
لمضایقات من قبل القطاعات 

الحكومیة 
 (الجزیرة.نت) واألمنیة
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 الصحافة جولة األخبار

 العرب یتھافتون على إسرائیل علنا
12/2/2007 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

ركزت الصحف األمیركیة الیوم االثنین في مقاالتھا الرئیسیة حول العالم العربي، فتحدثت 
عن تقارب علني بین العرب وإسرائیل، واتساع الشرخ في العالم العربي في نفس الوقت، 

 .مأساة الالجئین العراقیینكما تحدثت عن 

 تقارب عربي إسرائیلي
إن الدول العربیة بقیادة السعودیة بدأت تجعل دعواتھا إلسرائیل  یو أس إي توداي قالت

والیھود األمیركیین علنیة، في خطوة لتقویض النفوذ اإلیراني المتنامي بالمنطقة واحتواء 
 .العنف بالعراق ولبنان ودفع السالم بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین

صحیفة إلى أن ھذه اإلشارات، التي جاءت من مستویات رفیعة، تتزامن مع وأشارت ال
دور الوساطة الذي قامت بھ الریاض األسبوع الماضي من أجل التوصل إلى حكومة وحدة 
 .وطنیة فلسطینیة

" 
الدول العربیة بقیادة السعودیة بدأت تجعل دعواتھا إلسرائیل والیھود األمیركیین علنیة في 

خطوة لتقویض النفوذ اإلیراني المتنامي بالمنطقة واحتواء العنف بالعراق ولبنان ودفع 
 السالم بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین

" 
 یو أس إي توداي
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كذلك بحضور السفیر السعودي لدى أمیركا األمیر تركي  یو أس إي توداي واستشھدت
، لحفلة أقامتھا منظمات یھودیة أمیركیة احتفاء بدبلوماسي تم الفیصل الذي استقال قبل مدة

 .تعیینھ لمناھضة السامیة
وذكر مدیر اتحاد المجتمعات الیھودیة ویلیام داروف أن ظھور دبلوماسي سعودي في مثل 

 .ھذا الحفل أمر غیر مسبوق
ومضت الصحیفة تقول إن السعودیة وقطر واإلمارات سَرعت من خطى االتصال مع 

رائیل والمنظمات األمیركیة والیھودیة الموالیة لتل أبیب، مشیرة إلى أن ھذه الخطوات إس
 .جاءت بمباركة أمیركیة

وأوردت تصریحات لوزیرة الخارجیة األمیركیة كوندولیزا رایس مفادھا أن دول الخلیج 
"المتطرفین" الست ومصر واألردن وإسرائیل تشكل تجمعا جدیدا من المعتدلین لمناھضة 

الذین تدعمھم سوریا وإیران، وأن السالم الفلسطیني اإلسرائیلي سیضعف المسلحین مثل 
 .حماس وحزب هللا

عن جمال خاشقجي مساعد األمیر السعودي تركي قولھ إن ھذه  یو أس إي توداي ونقلت
االتصاالت شھدت زیادة ملحوظة كجزء من إستراتیجیة یُقصد منھا كسر شوكة 

 .ن" وبناء زخم من أجل تحقیق اتفاقیة سالم بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین"المتطرفی
وأشارت الصحیفة إلى أن االتصاالت بین دول الخلیج واإلسرائیلیین تعود إلى عقد من 
 .الزمن، ولكنھا لم تشھد النور إال قریبا
 شرخ بالعالم العربي

ریرا بعنوان "الشرخ أنطوني شدید تق واشنطن بوست وفي موضوع آخر، أعد مراسل
یتسع في العالم العربي" یقول فیھ إن التوترات السنیة الشیعیة تنبثق عن السیاسات: العراق 
المحطم، والصعود اإلیراني وشعور العرب بأنھ ال حول لھم وال قوة، ناھیك عن التشكیك 
 .المتواصل بالنوایا األمیركیة

النسیج االجتماعي أیضا، مضیفة أن ھذا وذكرت الصحیفة أن ھذا االنقسام بدأ یتغلغل في 
الخلل الطائفي كان موجودا منذ زمن ولكنھ لم یسبق أن تأجج كما یحدث اآلن، حیث أخذت 
 .الصحف العربیة والشائعات المثیرة للفتن تتحدث كثیرا عن عدوانیة الشیعة

أخطر  كما نقلت عن محرر صحیفة الحیاة اللبنانیة غسان جبریل قولھ إن ھذا التوتر ھو
 .مشكلة تعصف بالمنطقة في الوقت الراھن

أن المنطقة شھدت أحداثا نادرا ما كانت تفسر سابقا من منظور  واشنطن بوست ووجدت
طائفي: تقویة الحكومة العراقیة بقیادة الشیعة وعملیات القتل التي مزقت البالد، وغیاب 

والسعودیة لحزب هللا في حربھ مع دعم حلفاء أمیركا من السنة مثل مصر واألردن 
إسرائیل الصیف الماضي، واألھم من ذلك اعتقاد السنة العرب بأن إعدام صدام جاء على 
 .خلفیة انتقامیة

ثم استشھدت الصحیفة بما یجري في لبنان، وقالت إن االنقسام الطائفي بدا جلیا في سخط 
ي لمدینة أعاد بناءھا رئیس السنة الذین ینظرون إلى اعتصام بیروت بأنھ احتالل شیع

 .2005الوزراء الراحل رفیق الحریري الذي اغتیل عام 

 االنسحاب كارثة إنسانیة
وتعلیقا على تصویت الكونغرس بشأن مشروع قرار غیر ملزم للتندید بخطة الرئیس 

في  واشنطن تایمز جورج بوش الرامیة إلرسال مزید من القوات إلى العراق، قالت
 .الحماقة انتقلت بھذا التصویت إلى مجلس الشیوخ افتتاحیتھا إن



وأوضحت الصحیفة أن القیادة الدیمقراطیة بالشیوخ ینظرون إلى ھذا التصویت بأنھ خطوة 
أولى نحو االنسحاب أو إعادة انتشار القوات األمیركیة في أخطر المناطق بالعراق في 

یركا في حرب أكبر ضد القریب العاجل، رغم أن ذلك من شأنھ أن یضمن الھزیمة ألم
 .""الفاشیة اإلسالمیة

أن تدعم خطة بوش من باب الحدیث عن الكارثة اإلنسانیة التي  واشنطن تایمز ثم حاولت
 .تقول إنھا ستنفجر إذا ما انسحبت القوات األمیركیة من العراق

وفي معرض ردھا على اقتراح لجنة معھد بروكنغز الذي یدعو واشنطن إلقامة أماكن آمنة 
على الحدود العراقیة بحراسة أمیركیة وقوى أخرى من التحالف تعمل على تأمین المسكن 
والغذاء لالجئین العراقیین، قالت الصحیفة إن ثمة عدة مشاكل أخالقیة وسیاسیة ولوجستیة 

 .ومالیة قد تواجھ ھذا االقتراح
امة مثل تلك أن ذلك یتطلب تعاونا من قبل إیران إلق -حسب الصحیفة-فمن ھذا المشاكل 

المنشآت على الحدود مع العراق، ثم إن تلك األماكن اآلمنة تتطلب وجود عشرات اآلالف 
من الجنود األمیركیین على الحدود مما یشكل ھذا الوجود األمیركي بالعراق ضمانا لمزید 
 .من حركة التجنید بأوساط المجاھدین

ر یتطلب من الجیش األمیركي أن األم -واشنطن تایمز كما تقول-واألخطر من ذلك كلھ 
التخلي عن وسط العراق حیث یعیش فیھ األغلبیة من العراقیین، للملیشیات واإلرھابیین 
المتمردین، متسائلة: ھل تستطیع أمیركا أن تترك جنودھا یحرسون الحدود العراقیة بینما 

 أحد؟ یذبح الرجال والنساء واألطفال دون تدخل من
 الالجئون العراقیون

افتتاحیتھا كال من في  كریستیان ساینس مونیتور وفي الشأن العراقي أیضا دعت
بریطانیا وأمیركا كراعیتین الحتالل العراق، إلى لعب دور أكبر من أجل التعاطي مع 

 .ألفا كل یوم 50مشكلة الالجئین العراقیین الذین یفرون بأعداد تزید عن 

وذكرت الصحیفة أن على أمیركا أن تجد قاسما مشتركا بھذا الشأن مع دمشق رغم أعمالھا 
ب ویدھا الممدودة في لبنان، مشیرة إلى سوریا تستحق الثناء ألنھا أكثر دول المؤیدة لإلرھا

الجوار استضافة لالجئین العراقیین ومنحھم حق الحصول على الخدمات االجتماعیة 
 .والتعلیمیة دون أن تتلقى مساعدات من الخارج

ى لتقدیم ومضت تقول إن على بریطانیا وأمیركا أن تضربا مثال لآلخرین في تسریع الخط
الدعم المالي للدول المستضیفة التي تحملت تدفق الالجئین، كما یتعین علیھما فتح أبواب 

 .الھجرة للعراقیین وتخفیف بعض من ھذا العبء في الشرق األوسط
 المصدر : الصحافة األمیركیة

 

" 
بریطانیا وأمیركا أن تضربا مثال لآلخرین في تسریع الخطى لتقدیم الدعم المالي  على

للدول المستضیفة التي تحملت تدفق الالجئین كما یتعین علیھما فتح أبواب الھجرة 
  للعراقیین

" 
 كریستیان ساینس مونیتور
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دخل قاعة مأدبة العشاء  بن عبد العزیز (یسار) الملك عبدهللا
 (رویترز) برفقة بان كي مون

 
تنطلق في الجمعیة العامة لألمم المتحدة في نیویورك الیوم أعمال مؤتمر دولي لحوار 

الذي یشارك في المؤتمر إلى  عبد هللا بن عبد العزیز األدیان بمبادرة من الملك السعودي
 .شمعون بیریزجانب عدد من القادة العرب والرئیس اإلسرائیلي

   
وقد نظم األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون مأدبة عشاء اللیلة الماضیة قبیل انطالق 

"مؤتمر ثقافة السالم"، وجمعت المأدبة ألول مرة بین الملك السعودي والرئیِس 
 .اإلسرائیلي وعدد من الشخصیات والقادة العرب

  

في األمم المتحدة أن الملك السعودي لم یصافح الرئیس اإلسرائیلي ولم وذكرت مصادر 
 .یتبادل معھ الحدیث. ویھدف المؤتمر إلى إعطاء دفع جدید لحوار األدیان

  

وقال مراسل الجزیرة في نیویورك خالد داود إن الملك السعودي لم یجلس مع بیریز إلى 
في  سیكون موجودا أثناء إلقاء بیریز كلمتھ عبد هللا طاولة واحدة، لكنھ أشار إلى أن الملك

المؤتمر وھو أمر مخالف لما كان علیھ الوفد السعودي، حیث كان ینسحب في مثل ھذه 
  .المواقف

  

وكان األمین العام لألمم المتحدة قد وصف وجود الملك عبد هللا وشمعون بیریز في القاعة 
بر مشاركة الملك عبد هللا وشمعون ذاتھا باألمر المشجع واإلیجابي، وأعرب عن أملھ ع

 .بیریز في االجتماع أن یشجع على مزید من تفاھم في المستقبل

  

ومن المقرر أن یشارك في المؤتمر الیوم الرئیس 
األمیركي جورج بوش ورئیس الوزراء 

البریطاني غوردون براون ورئیسا باكستان 
آصف علي زرداري وأفغانستان حامد كرزاي 

 .إلى جانب زعماء ودبلوماسیین من نحو ستین دولة أخرى

  

الدیني، لیس فقط للتأثیر على الغرب وإنما أیضا وسیحث الملك عبد هللا من أجل التسامح 
 .لیبعث برسالة إلى معارضي اإلصالحات في الداخل

  

وفي ھذا السیاق نقلت وكالة رویترز عن جمال خاشقجي رئیس تحریر صحیفة الوطن 
وعضو الوفد المرافق للملك السعودي أن الملك یرید أن یوجھ رسالة إلى العالم الغربي 

" 
  اقرأ

 مإشكالیة فھم اآلخر بین الغرب واإلسال
" 
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اإلسالم دین حرب وإرھاب، ویرید أیضا أن یبعث برسالة تسامح إلى  لتغییر فكرة أن
 ."بالده "یرید أیضا أن یغیر عقلیة الشعب السعودي ومؤسستھ الدینیة

  

وشدد خاشقجي أن اإلصالح سیأتي ببطء وأن التغییر سیكون تدریجیا قائال إنھ ال یمكن 
 .للملك أن یغیر عقلیة الناس أو المؤسسة الدینیة بسرعة

  

في الفاتیكان العام الماضي ودعا  وكان الملك عبد هللا التقى البابا بندیكت السادس عشر
علماء سنة وشیعة إلى مكة المكرمة في مارس/آذار، كما شارك في مؤتمر لحوار األدیان 

 .في مدرید في یونیو/حزیران الماضي

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 عربي األخبار

الرئیس العراقي یحافظ على مكتسباتھ 
 الدبلوماسیة مع الجوار

17/7/2002 
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•  

 

تحدى الرئیس العراقي صدام حسین الوالیات المتحدة وحلفاءھا أن یقدروا على ھزیمة 
لتولى حزب البعث الحكم إن العراق  34ألقاه بمناسبة الذكرى العراق، وقال في خطاب 

 .سینتصر في معركتھ القادمة على التھدیدات األجنبیة
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دقیقة "لقد عاد تموز (یولیو) لیقول  40وأضاف في خطاب بثھ التلفزیون العراقي واستمر 
بدا لو تجمعتم لكل الطغاة والجبابرة واألشرار في العالم إنكم لن تقدروا علي ھذه المرة، أ

 ."من كل أنحاء الدنیا، وجمعتم إلى جانبكم وبإسنادكم أو محرضین لكم، كل الشیاطین أیضا

وحث صدام العراقیین على الدفاع عن استقالل وحریة بلدھم في مواجھة أي ھجوم 
عسكري قد تشنھ الوالیات المتحدة على العراق لتغییر النظام في ھذا البلد الخاضع لحظر 

 .عاما 12منذ نحو دولي 

ورأى الرئیس صدام حسین أن "من یبني بلده 
بنفسھ یكون قادرا على أن یدافع عن نفسھ وبلده 

بقدراتھ الذاتیة ومن یبني ویفكر آخرون نیابة عنھ 
أو یقدمون لھ الحمایة ویدافعون عنھ أو یصیرونھ 

حاكما على شعبھ یستطیع ھؤالء اآلخرون متى 
 ."لى رأسھ ویذلوهشاؤوا أن یھدوا البناء ع

ولم یتطرق الخطاب إلى عالقة العراق مع مجلس 
األمن ومفتشي األسلحة. وفي األسبوع الماضي 

فشل العراق واألمم المتحدة في التوصل التفاق بشأن استئناف عملیات التفتیش على 
 األسلحة إثر محادثات مكثفة بین األمین العام لألمم المتحدة كوفي أنان ووزیر الخارجیة

 .العراقي ناجي صبري
وفي مقابلة مع الجزیرة عقب الخطاب وصف الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي 

وقال إن صدام  لشعارات،المعارض الشریف علي بن الحسین خطاب صدام بأنھ مليء با
حسین حاول من خالل خطابھ تقلید زعیم تنظیم القاعدة أسامة بن الدن في محاوالتھ لكسب 

 .تأیید الشارع اإلسالمي

 الجبھة العربیة
خال الخطاب الذي وجھھ الرئیس العراقي ھذه المرة من اإلشارة إلى الكویت  وقد

والسعودیة ولكنھ أشاد بالمقاومة الفلسطینیة، كما خال من العبارات الناریة التي دأب على 
 .تردیدھا في مثل ھذه المناسبات

وقال محلل سعودي إن ابتعاد الرئیس العراقي في خطابھ عن شن ھجوم على أي دولة 
المكاسب الدبلوماسیة التي عربیة إنما ھو داللة على التزام بغداد بعدم رغبتھا في خسارة 

وأضاف نائب رئیس تحریر صحیفة أراب نیوز جمال  .حققتھا في اآلونة األخیرة
خاشقجي في تصریح للجزیرة أنھ یعتقد أن عدم نیل العراق من دول الجوار یمثل محاولة 

 .لكسب الوقت

” 
ن إال الرئیس صدام حسین: "العراق سینتصر، بل ھو منتصر بإذن هللا، وما على اآلخری

أن یعوا ویھضموا الدرس ویعرفوا أن المبادئ والمصالح العلیا واألمن الوطني والقومي 
 "ال تؤمن إال بتضحیات تكافؤھا

” 
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وفي الكویت أعرب الكاتب الصحفي سامي النصف في تصریح للجزیرة عن أملھ بأن 
تزم العراق بالتوجھ الحالي لسیاستھ والملتزمة بعدم المساس بدول الجوار وتغلیب الحكمة یل

 .على قرارات الحكومة

في ھذه األثناء جدد مجلس التعاون الخلیجي الیوم رفض دول المجلس الست توجیھ أي 
ضربة عسكریة ضد العراق في وقت تصاعدت فیھ التكھنات حول احتمال توجیھ ضربة 

 .عسكریة لإلطاحة بالرئیس العراقي صدام حسینأمیركیة 

ودعا عبد الرحمن بن حمد العطیة األمین العام للمجلس الذي یضم السعودیة واإلمارات 
والكویت وقطر والبحرین وسلطنة عمان في بیان صحفي صدر في الریاض، إلى استمرار 

ستكمال تنفیذ قرارات الحوار بین العراق واألمم المتحدة. كما دعا إلى التزام العراق با
 .مجلس األمن

وفي أبو ظبي أكدت اإلمارات واألردن معارضتھما ألي عمل عسكري أمیركي محتمل 
ضد العراق. جاء ذلك أثناء لقاء العاھل األردني الملك عبد هللا بولي عھد أبو ظبي الشیخ 

ل على أمن خلیفة بن زاید اللذین حذرا من أن مثل ھذا العمل لن یؤثر فقط على العراق ب
 .وسالمة المنطقة

وقالت وكالة أنباء اإلمارات إن الزعیمین طالبا في الوقت نفسھ العراق بالتجاوب مع 
 .قرارات الشرعیة الدولیة واألمم المتحدة لتجنیب الشعب العراقي المزید من المعاناة

 تھدید أمیركي بریطاني
عاما إلى الوالیات المتحدة أو بریطانیا بشكل  23ولم یشر صدام الذي یحكم بغداد منذ 

مباشر، وكان الرئیس األمیركي جورج بوش قد أعلن األسبوع الماضي أن الوالیات 
 .الرئیس العراقيالمتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لإلطاحة ب

وأدرج بوش العراق إلى جانب إیران وكوریا الشمالیة ضمن ما وصفھ بمحور الشر الذي 
 .قال إنھ یدعم اإلرھاب ویطور أسلحة الدمار الشامل. ونفى العراق بشدة ھذه االتھامات

عقد مؤتمر لقیادات ویقول مراقبون إن 
المعارضة العراقیة في الخارج السبت الماضي 

في لندن یعد دلیال قویا على تصمیم لندن 
 .وواشنطن على اإلطاحة بالرئیس صدام حسین

وتظھر تفاصیل خطط الغزو الغربي المحتمل 
للعراق أن الزحف البري سیكون من الجنوب أي 

، من جھة السعودیة والكویت، وتركیا من الشمال
في حین ستأتي الضربات الجویة من الشمال 

والشرق والجنوب أي من جھة تركیا واألردن 
والكویت والسعودیة على التوالي. وتسود 

 .مخاوف من أن یؤدي إقصاء الرئیس العراقي إلى إدخال البالد في أتون حرب أھلیة

العسكریة لصد  ووافق البرلمان العراقي االثنین الماضي باإلجماع على دعم االستعدادات
 .أي ھجوم أمیركي یھدف لإلطاحة بالحكومة العراقیة

 

كوفي أنان وناجي صبري أثناء مباحثات 
 فیینا األسبوع قبل الماضي

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/7/17/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b1#TOP
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/7/17/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b1#TOP


 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 عربي األخبار

أنباء عن أسر الحوثیین سبعة 
 سعودیین

7/11/2009 
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مصدر سعودي: السعودیة شنت غارات جویة مكثفة على 
 أماكن وجود الحوثیین

 
لیونایتد برس إنترناشونال إن عدد الجنود السعودیین الذین وقعوا قال مصدر یمني مستقل 

 .ستة، وسابعھم ضابط مخابرات كبیر یدعى الزھراني من سماھم بالمتمردین في قبضة

للجزیرة إن مقاتلي الجماعة أسروا  جماعة الحوثیین وقال محمد عبد السالم المتحدث باسم
عددا من الجنود السعودیین واستولوا على عتاد وذخائر. وقالت الجماعة إنھا صدت ھجوما 

 بریا سعودیا في جبل الدخان ومناطق حدودیة أخرى.

الغاشم على  وقال عبد السالم إن مطالب الجماعة واضحة وإن ما سماه "العدوان السعودي
األراضي الیمنیة ال مبرر لھ على اإلطالق". وطالب السعودیة بعدم التدخل، وأن ال تسمح 

 للجیش الیمني باستخدام أراضیھا لمھاجمة مواقع الحوثیین.

وكان الحوثیون قد أكدوا تواصل الغارات الجویة السعودیة على قرى یمنیة حدودیة 
 وم الثاني على التوالي.ومدیریة المالحیظ في محافظة صعدة للی

وقال مصدر رسمي سعودي إن بالده شنت غارات جویة مكثفة على أماكن وجود من 
وصفتھم بالمتسللین من جماعة الحوثي في جبل دخان ومناطق أخرى داخل األراضي 

 السعودیة.
 ال نستھدف السعودیة

جماعة الحوثیین في وقال عبد الملك الحوثي قائد 
اتصال ھاتفي مع الجزیرة إن جماعتھ ال تستھدف 

السعودیة، وقال إنھم أبلغوا السعودیة بأنھم ال یریدون 
 .أرضھا

من  ونفى الحوثي أن تكون جماعتھ تتلقى السالح والمال 
إیران، وقال إن وصول السالح إلیھم من إیران 

 مستحیل، موضحا أنھم یعتمدون على الشعب.

لحوثي أن السالح متوفر بكثرة في الیمن كما ھو وأكد ا
معلوم، وقال إنھم استولوا على أسلحة كثیرة من الجیش الیمني، وفي المواقع التي سیطروا 

 علیھا.

 وأضاف أن السعودیة كانت تتعاون مع الیمن دائما، ولكن ھذا التعاون أخذ شكال جدیدا.

لى كالم الحوثي، قال جمال خاشقجي وفي تعلیق لرئیس تحریر صحیفة الوطن السعودیة ع
إنھ ال یمكن أن یؤكد أن قوات السعودیة قصفت مواقع داخل الیمن، ولكنھ أضاف أن ذلك 
لو وقع لما كان مستنكرا، ألن الحوثیین اعتدوا على المملكة، وتسللوا متنكرین في ثیاب 

 النساء والعمال الباكستانیین.

 

جریح سعودي في ھجوم 
 (الفرنسیة) للحوثیین

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/29DFC95B-1B57-4533-840C-EBEB265E98B1.htm
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86


مع الحكومة الیمنیة المعترف بھا دولیا، وإن على  وقال إنھ ال ضیر في أن تتعاون المملكة
العرب جمیعا أن یساندوا الحكومة الیمنیة حتى تقضي على ھذه الحركة التي وصفھا بأنھا 

 غیبیة ومتمردة.
وقال إن الحوثیین "لیسوا مجرد جماعة تطالب بالتنمیة، بل ھم جماعة غیبیة" لھا أجندات 

 وعالقات خارجیة.
 الوضع اإلنساني

من ناحیة أخرى أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسیق 
الوضع الذي الجمعة أن  الشؤون اإلنسانیة أمس

یواجھھ ما بین ثمانیة آالف وعشرة آالف من النازحین 
الیمنیین حرج للغایة، بسبب القتال بین القوات 

 الحكومیة والمسلحین الحوثیین.

بین  وأفاد المكتب أنھ یصل إلى المنطقة یومیاً ما یتراوح 
نازحا جدیدا، فارین من القتال في منطقة  170و 140

 صعدة.

یرز، المتحدثة باسم مكتب تنسیق وقالت إلیزابیث ب
الشؤون اإلنسانیة، إن االستجابة اإلنسانیة لمساعدة النازحین والمھاجرین في المنطقة 

متوفرة، لكنھا مضت إلى القول إنھ "فیما یتعلق بالوضع في صعدة ما زال متوترا وغیر 
 مستقر، مما یؤخر المساعدات اإلنسانیة ویؤثر علیھا بشدة".

ثة أن الطریق الرئیس المؤدي إلى صعدة قد أعید فتحھ في الحادي وأوضحت المتحد
والثالثین من أكتوبر/تشرین األول الماضي، بعد أن ظّل مغلقاً طیلة ثالثة أسابیع "مما أثر 

 على المساعدات اإلنسانیة".

وأوضحت أن فرص الوصول إلى محافظة الجوف تقتصر على منطقة واحدة منھا، مما 
 النازحین المحاصرین ھناك من المساعدات اإلنسانیة.یحرم مئات 

وذكرت أن الحكومة الیمنیة سمحت بوصول المساعدات اإلنسانیة إلى النازحین في 
 شخص. 4300محافظة عمران، وقد بدأ توزیع المساعدات على أكثر من 

ل وأعرب مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة عن القلق فیما یتعلق بأوضاع النازحین مع دخو
ألف تلمیذ من محافظة صعدة ال یتمكنون من التوجھ  65فصل الشتاء. وأشار إلى أّن نحو 

 إلى المدارس نظرا للمعارك.
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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مكتب األمم المتحدة: الوضع 
الذي یواجھھ النازحون حرج 

 (الفرنسیة) للغایة

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/11/7/%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b3%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86


 ھـ 1430/11/19 الموافق( رمة(مكة المك 06:56الساعة :  2009/11/7آخر تحدیث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وحوارات تقاریر األخبار

التنازل" القطري یستقطب مغردي "
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المغردون السعودیون یرون في تنازل أمیر قطر عن السلطة سابقة غیر 
 معھودة في العالم العربي

 جدة-باعامریاسر  
عن منصبھ لصالح نجلھ  الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني رغم أن خطاب تنازل أمیر قطر

جاء في ساعة مبكرة من صباح الیوم الثالثاء، إال أن ذلك لم یمنع لشیخ تمیم بن حمد آل ثانیا
ناشطي شبكات التواصل االجتماعي في السعودیة من التفاعل مع الحدث الذي اعتبروه 

معھودة في التاریخ السیاسي العربي الحدیث، غیر أن االختالف كان حاضراً  سابقة غیر
 في أبعاد المسألة أیضاً.

ویبدو أن اختالف الرؤى السیاسیة كان محور تغریدات "النخب" السعودیة في تویتر، إذ 
أعطى الكاتب وعضو مجلس الشورى السعودي نجیب الزامل بعداً سیاسیاً للحدث، 

ر التنازل عن السلطة وبین الدور القطري اإلقلیمي، فكتب في تغریدتھ ربط بین قرا حیث
"عاشت قطر عقدین من خطة طموحة بالداخل للبناء والتطویر، ولعبت دوراً یفوق حجمھا 

 بالخارج أدخلھا في صراعات، وجاء الوقت للھبوط الواقعي، ولكن بعقل جدید".

ویتر عن خلفیات تعیین أمیر قطر الشاب إیھاب دویدار فكتب في حسابھ بموقع ت أما المدون
الشیخ تمیم بأنھا "تجربة سیاسیة في كیفیة إدارة الحكم في منظومة دول الخلیج من قبل 

 الجیل الثاني".

 انعكاسات إقلیمیة
ومن جھتھ، نظر الناشط والمستشار القانوني باسم عالم إلى قرار التنازل من زاویة 

انعكاسھا على الواقع اإلستراتیجي للمنطقة، ووصف القرار بأنھ خطوة "حكیمة جدا" حیث 

استباق لربیع خلیجي قد یعصف  ما فعلھ أمیر قطر الیوم: الناشط السعودي باسم عالم
 بالمنطقة

" 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8A0F7CD9-F207-4194-8B67-CF09EED20769.htm
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قال "یكفینا تلك النفسیة من الشیخ حمد التي قبلت بالتنازل، وھو یدل على شخصیة تحمل 
النیة، وخاصة أنھ ال زال في ریعان الحكم مقارنة بالرؤساء الكثیر من الخیر والعق

 المعمرین في المنطقة".

وأضاف الناشط السعودي أن الشیخ حمد أسس البنیة التحتیة المدنیة بشكل ملموس، ثم 
وضع خطة مفصلة لالنتقال الدیمقراطي وللملكیة الدستوریة، مشیرا إلى أن األمیر 

 "ھذا اإلنجاز والعھد مجیرا لألمیر الجدید الشیخ تمیم".المستقیل ارتأى أن یكون 

واختلف عالم مع بعض ما ذكره المثقفون السعودیون والعرب عن ربط قرار التنازل 
بضغوط خارجیة، ورأى أن الشیخ حمد یدرك جیداً أبعاد التغییر الشامل في منطقة الخلیج، 

المنطقة، معتبراً أن ھذه الخطوة وأن ما فعلھ الیوم ھو استباق لربیع خلیجي قد یعصف ب
الدستوریة الجدیدة في التنازل الطوعي ستكون لھا دالالت عمیقة في البنیة السیاسیة 

 الخلیجیة الداخلیة.
Video Play 

 خطاب التنازل 
 -الذي ألقاه صباح الیوم الشیخ حمد آل ثاني-ومن جھة أخرى، احتل خطاب التنازل 

مجموعات الدردشة الھاتفیة المجانیة "واتس آب" بین الشباب مساحات واسعة في 
 السعودي، حیث تناقلوا كلمة "تنازل" بتكرار ملحوظ.

وعلق المدون عماد المغذوي على الخطاب بقولھ إن "قطر في عھد الشیخ حمد كانت دولة 
 ذات تأثیر إیجابي بوعي الشعوب العربیة، وأضحت منبر من ال منبر لھ بصدق".

یر ورئیس تحریر قناة العرب اإلخباریة جمال خاشقجي فنشر صورة أمیر قطر أما مد
الجدید وھو یستقبل الشیخ یوسف القرضاوي ویقبل رأسھ وكتفھ فیما یقف والده الشیخ حمد 

 بینھما، وعلق الصحفي السعودي بقولھ إنھا "صورة رائعة لتقدیر العلماء في بالدنا".

د هللا عبد الخالق رأى أن "تقبیل رأس وكتف یوسف لكن المحلل السیاسي اإلماراتي عب
القرضاوي ال یعني أنھ كشف دون قصد عن انتمائھ اإلخواني، وال یجب قراءة ھذه القبلة 

 قراءة سیاسة متعسفة".
 المصدر : الجزیرة
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العزیز عضو ھیئة كبار العلماء الشیخ الدكتور سعد أعفى الملك السعودي عبد هللا بن عبد 
بن ناصر بن عبد العزیز الشتري من عملھ، بعدما طالب األخیر بمنع سیاسة االختالط التي 

تنتھجھا جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنیة (كاوست) التي افتتحت مؤخرا تزامنا مع 
 احتفاالت المملكة بالعید الوطني.

ر عن الدیوان الملكي السعودي فإن العاھل السعودي أمر بإعفاء الشتري ووفقا لبیان صاد
عضو ھیئة كبار العلماء والعضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من 

 الھیئة من عملھ، وإبالغ األمر الملكي للجھات المختصة العتماده وتنفیذه.

وم من كتاب وصحفیین سعودیین عقب وكان الشیخ الشتري قد تعرض قبل إعفائھ لھج
ظھوره في برنامج الجواب الكافي بقناة المجد الدینیة السعودیة، ورفضھ االختالط في 

 سؤال وجھ إلیھ من أحد المشاھدین. جامعة (كاوست) ردا على

وبدأت الحملة الصحفیة ضد الشیخ الشتري یوم األحد الماضي بمقال لرئیس تحریر جریدة 
مقاال في الیوم التالي، ھاجمت في  18جي، وارتفعت وتیرة الحملة إلى الوطن جمال خاشق

 مجملھا اعتراض الشتري على مبدأ االختالط في الجامعة الجدیدة.
واعتبر المعارضون لتصریحات الشتري أن غبار ما 

یسمى بـ"الصحوة" قد انقشع، وتبین أن تحت ردائھا تیارا 
سیاسیا استغل الدین أسوأ استغالل، "وكان التشدد في شأن 
المرأة حجابا واختالطا وزینة وعمال واحدا من أھم سبل 

 . "وآلیات ذاك االستغالل الذي ھدفھ السلطة ال غیرھا

 واتھم بعض منتقدي الشتري إیاه باالنتماء للتیار الذي
یستخدم االختالط فزاعة بشكل أعاق تقدم ومعالجة الكثیر 

 من األخطاء في الحیاة الیومیة بالمملكة.

الدكتور عبد العزیز قاسم، الوحید الذي كتب مدافعا  وكان
عن الشتري فقد حمل الھجمة اإلعالمیة الشرسة التي 

 تعرض لھا الشتري مسؤولیة إعفاء الرجل من عضویة ھیئة كبار العلماء.

واستغرب قاسم في اتصال ھاتفي مع الجزیرة نت ھذه الھجمة التي شنھا اللیبرالیون على 
الشتري، والتي أكد فیھا أنھا تتناقض مع مبدأ الحریة في التعبیر الذي ینادون بھ، مشیرا 

إلى أن الشتري تحدث بكل أدب عندما طالب العاھل السعودي بالتراجع عن مبدأ االختالط 
 یدة.في الجامعة الجد

وأشار قاسم إلى أن الشتري تحدث بإیجابیة كبیرة عن الجامعة التي تعلق علیھا السعودیة 
آماال عریضة بالمساھمة في تقدم المملكة ورقیھا، خاصة أنھا استقطبت خیرة العقول 

 والمفكرین في العالم.

 

العاھل السعودي یتقبل 
التھاني من رؤساء الدول 
 الذین حضروا افتتاح الجامعة

 (األوروبیة)



قناة المجد كما استغرب قاسم الھجوم الذي تعرضت لھ 
على خلفیة تصریحات الشتري، رغم أن القناة أعدت 

برنامجا متكامال عن الجامعة وإمكانیاتھا واآلمال المعلقة 
 .علیھا

أما رئیس تحریر صحیفة الوطن جمال خاشقجي والذي 
افتتح الھجوم على الشتري، فقد عبر عن رأیھ في مقال 

قد في نشره قاسم، رأى فیھ أنھ ال یجوز للشتري أن ینت
العلن قرارا بعد أن یكون قد تمت الموافقة علیھ في 

االجتماعات التي جرت سابقا بین المعنیین، ملمحا إلى أن 
ھیئة كبار العلماء كانت قد وافقت على الجامعة ومبدأ عملھا، قبل أن یخرج قانون الجامعة 

 إلى العلن.
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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األمیر بندر بن سلطان كان سفیرا لبالده في الوالیات المتحدة ما بین 
 (الفرنسیة) 2005و 1983
لالستخبارات العامة الذي عین أمس رئیسا -یعتبر األمیر بندر بن سلطان بن عبد العزیز 

من الشخصیات األقوى نفوذا في المملكة، واألكثر معرفة بالسیاسة  -في السعودیة
أكثر من عقدین، وقد جاء اختیاره لھذا المنصب  األمیركیة بعد أن عمل سفیرا في واشنطن

  خاصة في ظل ظروف إقلیمیة غیر مستقرة.
س الخمیس بموجب مرسوم ملكي خلفا وقد عین األمیر بندر رئیسا لالستخبارات العامة أم

لألمیر مقرن بن عبد العزیز الذي أعفي من منصبھ لیكون مستشارا للملك، فیما 
 كذلك بمنصبھ أمینا عاما لمجلس األمن الوطني. األمیر بندر سیحتفظ

في مدینة الطائف بالسعودیة، وھو  1949مارس/آذار  2األمیر بندر من موالید 
. وھو 2011الذي توفي في أكتوبر/ تشرین األول  سلطان بن عبد العزیز األمیر ابن

متزوج من األمیرة ھیفاء الفیصل، شقیقة وزیر الخارجیة األمیر سعود الفیصل، ولھ أربعة 
 أبناء وأربع بنات.

 
خبرة عسكریة، حیث تخرج من الكلیة الملكیة للقوات الجویة  بندر بن سلطانیملك األمیر 

عاما،  17طیارا مقاتال لمدة  1968في بریطانیا، وانضم بعدھا إلى سالح الجو السعودي 
 .1980وھو حاصل على شھادة الماجیستر من جامعة جونز ھوبكنز بواشنطن 

    
لبالده في الوالیات المتحدة في  ھ سفیراالسعودي یظھر لألضواء بعد تعیین بدأ األمیر

، وھي الفترة التي شھدت أحداثا مھمة على رأسھا 2005واستمر في منصبھ حتى  1983
 على الوالیات المتحدة. 2001سبتمبر/أیلول  11حرب الخلیج األولى، وھجمات 

ة خالل وقد لعب األمیر بندر بن سلطان دورا كبیرا في إدارة العالقات السعودیة األمیركی
تولیھ منصب السفیر، خاصة بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبر/أیلول وما تالھا من 
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انتقادات وجھتھا أوساط إعالمیة وسیاسیة أمیركیة للسعودیة، بعد أن تبین أن معظم منفذي 
    تلك الھجمات یحملون الجنسیة السعودیة.

یین، وظل یؤكد أن الریاض وعمل طوال تلك الفترة على تحسین صورة بالده لدى األمیرك
 "حلیف قوي في الحرب األمیركیة ضد اإلرھاب".

لقربھ الشدید من دوائر صنع القرار داخل البیت األبیض  ونجح األمیر السعودي في مھمتھ
السیما في عھد الرئیس جورج بوش االبن، إلى درجة أن األخیر أبلغھ قبل رئیس 

، وذلك وفق ما ورد 2003دبلوماسیتھ كولن باول بفحوى خطة الغزو األمیركي للعراق في 
  ).2004وودوود "خطة الھجوم" ( في كتاب الصحفي األمیركي بوب

لدى األمیركیین في كونھ كان عمیداً للسلك الدبلوماسي في  وتجلى وزن األمیر بندر
الذي تخصص لھ حراسة دائمة من الحرس الرئاسي  وكان السفیر الوحید واشنطن،

   األمیركي.

ى في التأثیر عل لعب دورا الریاض بواشنطن، تحسین عالقات وإلى جانب دوره في
حكومة بالده من أجل استعمال القوات األمیركیة لألراضي السعودیة في حرب الخلیج عام 

في التوسط بین لیبیا وبریطانیا والوالیات المتحدة  ساھم لتحریر الكویت، وأیضا 1991
 .1989لحل أزمة لوكربي 

 استقالة
 2005ي یحظى بثقة وبصداقة األمیركیین، أعلن ف الذي ظل غیر أن األمیر السعودي

أرجعھا بیان للخارجیة  استقالتھ من منصب سفیر السعودیة في الوالیات المتحدة، في خطوة
   السعودیة صدر وقتھا "ألسباب خاصة".

بمنصب األمین  2005 أكتوبر/تشرین األول 16في  وعین األمیر بندر بقرار ملكي صدر
بأمر  2009لھ في المنصب  العام لمجلس األمن الوطني السعودي برتبة وزیر، لیتم التمدید

لمدة أربع سنوات، وھو الموقع الذي ظل یشغلھ حتى تعیینھ رئیسا   ملكي آخر
 لالستخبارات العامة.

، یرى ن عبد العزیزعبد هللا ب الملك المنصب الجدید الذي أوكلھ إلیھ وتعلیقا على تولیھ
روبرت غوردان أن  2003إلى  2001السفیر األمیركي لدى الریاض في الفترة من 

بندر "من خالل رئاستھ لمجلس األمن الوطني لدیھ إدراك جید للغایة بأجھزة  األمیر
المخابرات"، مشیرا إلى أنھ كان مشاركا في القضایا األمنیة السعودیة على أعلى مستوى 

 وات العشر الماضیة.على مدى السن

" 
وإلى جانب دوره في تحسین عالقات الریاض بواشنطن، لعب دورا في التأثیر على 

حكومة بالده من أجل استعمال القوات األمیركیة لألراضي السعودیة في حرب الخلیج 
 لتحریر الكویت من العراق 1991عام 

" 
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أنھ عمل عن قرب مع األمیر بندر في  -وفق ما نقلتھ عنھ وكالة رویترز-غوردان  وأضاف
ذلك الوقت، وقال إن تعیینھ قد یساعد في تعزیز التحالف بین واشنطن وأقرب حلفائھا 

 العرب.

ئلة الذي تقول رویترز إنھ مقرب من العا- جمال خاشقجي المحلل السعودي ومن جھتھ، أكد
إلى جھاز مخابرات أقوى، ولألمیر  "إن ھناك شعورا بحاجة المملكة -المالكة في السعودیة

أن السعودیة تشھد میالد شرق أوسط جدید  وأضاف خاشقجي بندر تاریخ في ھذا المجال".
 مع انھیار نظام الرئیس السوري بشار األسد، وأنھا تشعر بالقلق تجاه األردن ولبنان.

 ت,الجزیرة,مواقع إلكترونیةالمصدر : وكاال
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 الصحافة جولة األخبار

 یحق للكویتیین أن یھنئوا الكویت
17/5/2005 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

اھتمت الصحف الخلیجیة الیوم الثالثاء بمنح الكویتیة حقوقھا السیاسة فذكرت أنھ من حق 
الكویتیین أن یھنئوا الكویت بھذا اإلنجاز، وتابعت تناول فضیحة تدنیس المصحف 

المسلمین لن یصدقوا النفي الصادر عن مجلة نیوزویك، كما تحدثت الشریف فقالت إن 
 في التمثیل السني بالعراق. عن الخلل الواقع

 
 ھنیئا لكّن ولكم

الكویتیة في افتتاحیتھا إنھ یحق للكویتیین أن یھنئوا الكویت باكتمال  الوطن قالت صحیفة
 .جناحي دیمقراطیتھا التي عادت كما كانت بالفعل ھي الرائدة في المنطقة

  

" 
أعضاء مجلس األمة الرافضون لحقوق المرأة السیاسیة أثبتوا أنھم قادرون على التكیف 

 السیاسي السریع
" 

 الوطن الكویتیة
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وأضافت أن أعضاء مجلس األمة من الرافضین لحقوق المرأة السیاسیة أثبتوا أنھم 
من كلمات محمد البصیري الذي  قادرون على التكیف السیاسي السریع، وكان ذلك جلیا

أكد أن اإلسالمیین سیشاركون مع نسائھم، ومن حدیث فھد الخنة الذي قال بعدما أقرت 
 الحقوق وضجت القاعة بالتصفیق والھتاف "وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم".

  
أن جلسة أمس كانت ممیزة، حیث نجحت في بث الفرحة في نفوس أبناء  الوطن وأكدت

الكویت من جانبین، األول عندما تم إقرار زیادة رواتبھم جمیعا والثاني حینما أقرت 
حقوق المرأة السیاسیة التي بدأ اإلسالمیون أنفسھم شحذ ھممھم للتعاطي معھا كواقع 

 جدید.
  

 فن صناعة األخطاء

السعودیة قضیة تدنیس المصحف الشریف على  الوطن تحت ھذا العنوان تناولت صحیفة
ید محققین أمیركیین بغوانتانامو، وقالت إن أمیركا إذا كانت تبحث عن حل سریع یداوي 

التي وقعت فیھا إثر نشر القصة التي أشعلت العالم اإلسالمي غضبا واستنكارا، الكارثة 
 فقد جاءت فرصتھا في جمھوریة أوزبكستان اإلسالمیة.

  
وأورد كاتب المقال جمال خاشقجي أن الرأي العام المسلم لن یصدق النفي المتعجل 

فیھ إنھا لم تكن  الصادر عن مجلة نیوزویك التي كانت أول من نشر الخبر والذي قالت
دقیقة رغم أن عدم دقتھا محتمل، فالمجلة لم تكن دقیقة في قصص سابقة متعلقة 

ذلك أن األمیركیین سبق لھم أن ارتكبوا حماقات وقبائح مماثلة تسربت لإلعالم  بالمسلمین.
   أكثر من مرة، كما أن فضیحة أبوغریب في العراق ال تزال ماثلة في األذھان.

  
أن أوزبكستان التي یحكمھا المدعو إسالم كریموف الذي تحول بعد أحداث  وذكر الكاتب

سبتمبر/أیلول إلى حلیف وثیق ألمیركا تمر ھي وحریتھا القویة بامتحان صعب ھذا  11
األسبوع بعدما وصلت موجات الحریة إلیھا قادمة من جارتھا قرغیزیا "المسلمة ھي 

 األخرى".
  

" 
الرأي العام المسلم لن یصدق النفي المتعجل الصادر عن مجلة نیوزویك التي كانت أول 

جلة لم تكن دقیقة في قصص سابقة متعلقة من نشر الخبر رغم أن عدم دقتھا محتمل، فالم
 بالمسلمین

" 
 خاشقجي/الوطن السعودیة
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ھناك بأنھم أصولیون وأشرار وبالتالي برر قتلھم، ال وبینما وصف كریموف المتظاھرین 
یزال األمیركي المدافع عن الحریة یراقب الحدث، فھل ھناك فرق بین المسلم المطالب 

 بحریتھ واألوكراني المسیحي؟!
  

وھل یستمع صاحب األمر في البیت األبیض للذین سینصحونھ في الغالب بالتریث حتى 
أوزبكستان في براثن األصولیة اإلسالمیة" أم یفعل الشيء الصحیح ویدعم "ال تسقط 

مسیرة الحریة ھناك مثلما فعل في جورجیا وأوكرانیا؟ ال أحد یعرف سوى أن األمیركي 
 یجید ارتكاب األخطاء عندما یتعامل مع العالم اإلسالمي.

  
 خلل التمثیل السني

القطریة افتتاحیتھا ھذا الیوم للحدیث عن التمثیل السني في  الرایة خصصت صحیفة
التشریعیة العراقیة إحدى المشكالت العویصة التي أفرزتھا االنتخابات  العراق، وقالت إن

 .ھي الخلل الذي رافق تشكیل اللجنة البرلمانیة المكلفة صیاغة الدستور الدائم للبالد

  
وھذا الخلل یكمن في ضعف تمثیل العرب السنة في اللجنة، األمر الذي أثار حالة من 

االستیاء والقلق سواء عند العرب السنة أو لدى األطراف اإلقلیمیة والدولیة المعنیة 
 باألزمة العراقیة.

  
وجاء في الصحیفة أن المؤسف في األمر ھو أن تشكیل المؤسسات السیاسیة العراقیة قد 
خضع للمحاصصة الطائفیة والقومیة، وعلیھ جاءت تركیبة المؤسسات لصالح األحزاب 
والقوى التي حصلت على األغلبیة في االنتخابات على حساب العرب السنة الذین كانت 

 عیفة ألسباب أمنیة وسیاسیة.مشاركتھم ض
  

وأوردت أن مھمة البرلمان والحكومة ستنتھي مع نھایة العام الحالي وستبقى المھمة 
األساسیة ھي صیاغة الدستور الدائم الذي سیتم بموجبھ إجراء االنتخابات القادمة وتحدید 

 مستقبل العراق.
  

" 
الطائفیة التي  ینبغي أن ال تحكمھا المحاصصة مسؤولیة صیاغة الدستور الدائم في العراق

 أفرزتھا انتخابات أجریت في ظروف استثنائیة وفي ظل حالة طوارئ وعدم توفر األمن
" 

 الرایة القطریة
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یقة تنظم إدارة شؤون الحكم ومن ھنا فإن مسؤولیة صیاغة الدستور الدائم، وھو أھم وث
ینبغي أن ال تحكمھا المحاصصة الطائفیة التي أفرزتھا انتخابات أجریت في ظروف 

 استثنائیة وفي ظل حالة طوارئ وعدم توفر األمن.
  

أن األمر مسؤولیة أساسیة تتحملھا الحكومة العراقیة االنتقالیة، والقوى  الرایة ورأت
البرلمان، والتي ھي مطالبة بالنظر إلى المسألة بعیدا عن واألحزاب التي تھیمن على 

 الحسابات الفئویة والطائفیة الضیقة.
  

فالعراق یتعرض الیوم ألبشع حملة عنف تحصد یومیا عشرات األبریاء من المدنیین، 
وھذا الواقع المریر یتطلب من الجمیع بذل أقصى الجھود إلبعاد البالد عن األخطار 

المحدقة بھا، وتھیئة الظروف الالزمة للمصالحة الوطنیة التي ھي الطریق الجسیمة 
 الوحید للخروج من النفق المظلم.

 المصدر : الصحافة الخلیجیة
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 عربي األخبار

سعودیون یلتمسون من الریاض 
 تطبیق الدیمقراطیة

19/1/2003 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

قالت مصادر سعودیة إن مجموعة من اإلصالحیین السعودیین یعدون 
التماسا یدعو إلى تطبیق تدریجي للدیمقراطیة بحیث ینتھي األمر 

المملكة. وتتضمن الوثیقة مجموعة من بإجراء انتخابات في 
 .المقترحات ولیس قائمة من المطالب

ویأمل معدو الخطاب تجمیع ما یصل لمائة توقیع من السعودیین من 
جمیع الفئات وفي كل المناطق. ویتضمن الخطاب طلبا بأن یتحول 

 .مجلس الشورى المعین لمجلس منتخب في نھایة المطاف

النظام القضائي ومزید من الحریة كما تطالب الوثیقة بإصالح 
للصحافة ومزید من الحقوق للمرأة. وقال إصالحي سعودي إن العدید من األفكار التي 

 ."یتضمنھا الخطاب أثیرت من قبل "ولكن لیس بشكل منظم

وقال مصدر سعودي مطلع على الوثیقة رفض نشر اسمھ "الرسالة األساسیة لھذا الخطاب 
مة واالحترام واإلیمان الكامل بالقیادة فیما یطرح مطالب باسم ھي الطاعة الكاملة للحكو

 

عبد هللا بن عبد 
 العزیز
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وأضاف المصدر أنھ جرى مراجعة الوثیقة أكثر من مرة لضمان "صحتھا سیاسیا  ."األمة
 ."فیما تنقل الرسالة المطلوبة

وأوضح محللون أن االلتماس موجھ لولي العھد األمیر عبد هللا ویكرر ما جاء في مسودة 
صحف السعودیة في األسبوع الماضي، دعا فیھ األمیر إلصالحات سیاسیة اقتراح سرب لل

 .واسعة النطاق في العالم العربي ومن بینھا تعزیز المشاركة الشعبیة في االنتخابات

وقال مصدر سعودي آخر إن رد ولي العھد على الوثیقة یعد اختبارا ھاما لمزاج التغییر في 
خرى ویصفونھ بأنھ انشقاق أو سیرحبون المملكة. وأضاف "ھل سیستاؤون مرة أ

وقال حسین الشبكشي المحلل السیاسي بجدة إن احتمال رفض االلتماس قائم إال  ."باألفكار
 .إنھ أضاف أن بعض أعضاء الحكومة قد یستمعون لبعض اآلراء المخلصة من المواطنین

أن اإلصالح وعلى الجانب اآلخر ذكر مصدر سعودي على عالقة وثیقة باألسرة الحاكمة 
بدأ بالفعل، وأن السعودیة تتجھ نحو "تعدیل النظام السیاسي". وقال المصدر الذي طلب 

وأضاف  .عدم نشر اسمھ إن مفھوم االنتخابات سیطبق ولكن على المجالس المحلیة أوال
المصدر قائال "ال تسألوا عن جدول زمني لیس ھناك من یتعجل األمور. إنھا عملیة تطور. 

 ."ھج دارون على الساحة السیاسیة ولكننا ندرك أن ذلك سیتحققنسیر على ن

ویقول منتقدون من الغرب إن غیاب الحریات السیاسیة في العالم العربي ساعد على ظھور 
من أسموھم بمتشددین مثل زعیم تنظیم القاعدة أسامة بن الدن، إال أن الحكومات العربیة 

 .ومن بینھا السعودیة ترفض ذلك

لمبادرة المفاجئة التي طرحھا األمیر عبد هللا ویناقشھا اجتماع القمة لجامعة وال تشیر ا
الدول العربیة في البحرین في مارس/ آذار المقبل إلصالحات في السعودیة ذاتھا بل على 

 .المستوى اإلقلیمي

وأشار محللون إلى أن مقترحات ولي العھد السعودي تھدف إلى إصالح العالقات المتوترة 
 .نطن وتھدئة السخط الداخلي لغیاب الحریات السیاسیةمع واش

ویدور الجدل حول قدرة األمیر عبد هللا على تغییر األوضاع في بلد یعد اإلجماع داخل 
األسرة الحاكمة أمرا ھاما. ویقول بعض المحللین إن ھناك خالفات داخل األسرة الحاكمة 

 .بشأن كیفیة تنفیذ اإلصالحات
جمال خاشقجي نائب رئیس تحریر صحیفة (عرب نیوز) التي وقال المعلق السیاسي 

نشرت مسودة اقتراح األمیر عبد هللا "یریدون التقدم ولكن السؤال ھو كیف.. وما ھي 
التبعات". وأضاف قائال "االقتراح ھو أسلوبھ (األمیر) للخروج باألمور من عنق الزجاجة 

 ."ركلمناقشتھا وتھیئة األجواء بوضع الناس تحت ضغط للتح
 المصدر : رویترز
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 وحوارات تقاریر األخبار

األسد وحزب هللا.. المصیر وقلق 
 السقوط

6/5/2015 
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 (نصر هللا حذر من أن سقوط األسد ونظامھ یعني سقوط حزب هللا (الجزیرة

 خاص-الجزیرة نت
مصیر حزبھ و"محور الممانعة" بنظام  حسن نصر هللا اللبناني حزب هللا یربط أمین عام

ونظامھ، ألن  ویعلنھا صراحة أنھ "لن یكون ھناك سقوط لألسدبشار األسد الرئیس السوري
  سقوطھ یعني سقوط الحزب، وسقوط محور الممانعة".

رئیس تكتل  كالم نصر هللا نقلتھ صحیفة "األخبار" اللبنانیة المقربة من الحزب خالل لقائھ
 .میشال عون التغییر واإلصالح النیابي

وقوبل ھذا الحدیث بالغبطة والفرحة من قبل إعالمیین ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي 
الذین "أملوا أن یتحقق ھذا الكالم عاجال ولیس آجال"، واعتبروا أن ھذا التصریح یشیر إلى 

ما محور الممانعة "الذي بات یترنح تحت المأزق الذي یعیشھ نصر هللا وحزبھ ومن خلفھ
 ضربات الثوار السوریین الذین یحققون مكاسب كبیرة على األرض".

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b684ed37-304c-4b68-83d1-8967bb9c4dda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/35823bc9-5a57-46c4-a4d3-53322b4d1576
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f7472458-6354-432c-a143-c8cf14b9a960
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/457db5b5-d467-473e-960d-71618911a490


 
خاشقجي: صدق السید حسن في ذلك وھذا حافز آخر إلسقاط 

 (ناشطون) بشار
 قلق وأرق 

لم یعد یكترث لكالم نصر هللا  رئیس تحریر جریدة الحیاة جمیل الذیابي یرى أن "أحدا
دلیال على "القلق  المرتبك والذي یمارس فیھ التشبیح"، واعتبر الكالم األخیر لنصر هللا

 واألرق والكثیر من العرق".

أما رئیس تحریر جریدة الشرق القطریة جابر الحرمي فیغرد على موقع تویتر "إذاً نھایة 
ودي والمقرب شركاء اإلجرام قریبة بإذن هللا تعالى". وفي السیاق، یغرد اإلعالمي السع

من دوائر القرار جمال خاشقجي "صدق السید حسن في ذلك، وھذا حافز آخر إلسقاط 
 بشار".

ویفسر الحقوقي الجزائري أنور مالك كالم نصر هللا بتغریدة "المجرمون بعضھم أولیاء 
 بعض، وإن سقط طرف فسیأخذ اآلخر معھ إلى الھاویة حتما".

نصر هللا ربط حزبھ بشخص  زي العنزي إلى أنبدوره، یشیر المغرد الكویتي خالد غا
لقالوا لھ  األسد ولم یتحدث عن الشعب السوري، وغرد "لو كان ھناك عقالء لدى القوم

 لماذا ربطتنا بشخص ولم تربطنا بشعب؟".

ویؤكد الشاعر السعودي عبد العزیزالشایع أن "سقوطھما یعني سقوط الھالل الشیعي بإذن 
محمد صالح المنجد بـ"اللھم دمر الخبیثین، وعجل بھالك هللا"، وفي السیاق یغرد 

 الشیطانَْین وحزبیھما یا رب الثقلین".

 مزبلة التاریخ
) "حقیقة نحنا ما وصل فینا التفاؤل لھالمرحلة، لكن بقول من Abed Alhamdouویغرد (



الذئاب "یتوالى سقوط األقنعة وتتجمع  )the dangerتمك لباب السماء". ویغرد حساب (
 في خندق واحد بعد كشف الھویة".

ھذا الكالم بالثورة السوریة، ویغرد "بارك هللا في الثورة السوریة،  )saadویربط حساب (
 أصبحت خطاباتھ للضحك والسخریة".

تلمس فداحة یع ط"نست) أسباب حدیث نصر هللا بالقول mohamed khd( ویشرح حساب
أكثر من ذي قبل، فھناك خوف ھستیري ھذه  الخطب عند الحزب وقیاداتھ بصورة جلیة

فمن كان منذ شھر یتغنى بالبطوالت ویعلن عبر الشاشات ختام المعركة وانتصار  المرة،
في الشام یتكلم الیوم عن سقوط محتمل ومتوقع وخطر وشیك داھم  المقاومة وبقاء األسد

  ن هللا؟".على األسد والحزب معا.. ألیسوا یستغیثون؟ ألسنا نرى الخواتیم بإذ

أن یكون "سقوط األسد والحزب قریبا، وأن یتحول ھذا االحتمال إلى  وأملت عدة حسابات
یقین یسر قلوب المؤمنین وتتغیر أحوال الشرق األوسط ویكون بشار وزمیره في مزبلة 

 التاریخ".
 المصدر : الجزیرة
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 عربي األخبار

تغییرات واسعة في مناصب الحكم 
 بالسعودیة

29/4/2015 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

Video Play 

تغییرات واسعة في مناصب  -الیوم األربعاء- سلمان بن عبد العزیز أجرى الملك السعودي
لمملكة، مرحلة جدیدة في الحكم في ا -حسب متابعین-وھو ما یدشن  الحكم في السعودیة،

 بدأت بدفع عناصر شابة في مفاصل الحكم.
 

وزیر الداخلیة السعودي ولیا للعھد، وھو أول  بن نایفمحمد  وبمقتضى أمر ملكي أصبح
 أحفاد الملك عبد العزیز مؤسس المملكة العربیة السعودیة.

من والیة  مقرن بن عبد العزیز وقد أعفى الملك سلمان بن عبد العزیز ولي عھده األمیر
العھد ومن منصب نائب رئیس مجلس الوزراء بناء على طلبھ، في حین احتفظ األمیر 

 محمد بن نایف بمنصبھ وزیرا للداخلیة ورئیسا لمجلس الشؤون السیاسیة واألمنیة.
عزیز محمد بن سلمان بن عبد ال صب ولي ولي العھد ترقى بالتغییر الجدید األمیروفي من

، وھو شاب ثالثیني برز نجمھ وزیرا للدفاع خالل األسابیع الماضیة، ضمن آل سعود
 في الیمن. عاصفة الحزم إشرافھ على عملیات
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سعود لدى واشنطن وزیرا للخارجیة، خلفا لـ السعودیة سفیر المملكة عادل الجبیر وتم تعیین
 ، حیث طلب الفیصل إعفاءه بسبب ظروفھ الصحیة.الفیصل

وقد شكلت عاصفة الحزم نقطة تحول عبّرت عن سیاسة خارجیة یقودھا جیل جدید في 
 المملكة العربیة السعودیة.

 مةمرحلة مھ
جمال خاشقجي للجزیرة إن ھذه التغییرات  وفي ھذا السیاق قال الكاتب الصحفي السعودي

تأتي في مرحلة مھمة تحّولت فیھا السعودیة نحو "سیاسة المبادرة بالفعل وعدم التردد"، 
وبیّن أن ھذه السیاسة تحتاج إلى عزم وإلى حیویة، وأن الطاقم المحیط بالملك سلمان اآلن 

 الشباب قوي ویستطیع أن یتحرك بسرعة.طاقم من 
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أجریت في المملكة تأتي في سیاق مجموعة من  ورأى خاشقجي أن كل التغییرات التي 
تقودھا السعودیة من أجل إحالل السالم واألمن اإلشارات اإلیجابیة، وھي تعبر عن مرحلة 

 في المنطقة.

ویعتقد خاشقجي أن السیاسة الخارجیة السعودیة ُرسمت من اللحظة التي أطلقت فیھا 
عاصفة الحزم قبل عدة أسابیع وھي سیاسة تقوم على المبادرة والقیادة، الفتا إلى أن ھذه 

 السیاسة لقیت ترحیبا وتفاعال.

سیكون ھناك استمرار للسیاسة التي انطلقت مع أول طلعة جویة قامت بھا وبیّن أنھ 
 الطائرات السعودیة ضد مواقع للحوثیین والرئیس الیمني المخلوع علي عبد هللا صالح.

في  إیران اآلن تتمثل في طي صفحة الریاض وأضاف خاشقجي أن أھم أولویة لدى
وتقریبا تباشر اآلن في سوریا، مشیرا إلى أن  الیمن عالمنا العربي، وھذه السیاسة تباشر في
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بقیادة السوریین أنفسھم ما یستدعي اھتماما أكبر من  سوریا حزم ما بدأت في"عاصفة 
 السعودیة وغیرھا من البلدان".

 دعوة ومبایعة
قد دعا مواطني المملكة لمبایعة األمیر محمد بن نایف ولیاً للعھد  وكان الملك سلمان

واألمیر محمد بن سلمان ولیا لولي العھد، وذلك في قصر الحكم بالریاض بعد صالة عشاء 
 الیوم األربعاء، بحسب ما أفاد بیان للدیوان الملكي نشرتھ وكالة األنباء السعودیة الرسمیة.

 97ا السعودیون لمبایعة ولي العھد وولي ولي العھد خالل وتعد ھذه ثاني مرة یتوجھ فیھ
 یوما فقط، فیما تعد سابقة في تاریخ المملكة.

 

الملك سلمان دعا مواطني 
المملكة لمبایعة ولي العھد 

أسوشیتد ) وولي ولي العھد
 (أرشیف-برس

 مناصب وتغییرات
 التالیة:یشار إلى أن التغییرات األخرى شملت المناصب 

 * تعیین األمیر منصور بن مقرن مستشاًرا لخادم الحرمین بمرتبة وزیر.

 * تعیین المھندس خالد بن عبد العزیز الفالح وزیرا للصحة.

 * تعیین الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزیرا للعمل.

 * تعین خالد الیوسف رئیسا لدیوان المظالم بمرتبة وزیر.

 سلیمان الجاسر وزیر االقتصاد والتخطیط من منصبھ.* إعفاء الدكتور محمد بن 

 * إعفاء عادل بن محمد فقیھ وزیر العمل من منصبھ وتعیینھ وزیرا لالقتصاد والتخطیط.

* إعفاء خالد العیسى نائب رئیس الدیوان الملكي من منصبھ وتعیینھ وزیر دولة وعضو 
 مجلس الوزراء.

 السیاسیة واألمنیة. * تعیین خالد العیسى عضوا في مجلس الشؤون

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e


 * تعیین حمد السویلم رئیسا للدیوان الملكي بمرتبة وزیر.

 * تعیین عمرو رجب نائبا لرئیس ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

 * تعیین ناصر الشھراني نائبا لرئیس ھیئة حقوق اإلنسان بالمرتبة الممتازة.

 العام لرعایة الشباب بالمرتبة الممتازة.* تعیین منصور المنصور مساعدا للرئیس 

 * إعفاء نائبة وزیر التعلیم نورة الفایز ونائب وزیر التعلیم حمد آل الشیخ من منصبیھما.

* إعفاء عبد الرحمن الھزاع وتكلیف عبد هللا الجاسر بمنصب رئیس ھیئة اإلذاعة 
 والتلفزیون.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (شخصا (أسوشیتد برس 1760غزة تتعرض لعدوان إسرائیلي منذ قرابة أربعة أسابیع أدى إلى استشھاد أكثر من 

وقت تشتعل فیھ األزمات وتتشابك في العالم العربي، یحصل الفلسطینیون الذین في 
، على مساندة عربیة عدوانا إسرائیلیا متواصال على قطاع غزة یواجھون منذ قرابة شھر

وتفاعال مع ما  غزة شارع الغربي أكثر تضامنا معدون المستوى المأمول، في حین بدا ال
 جریح. 9200شھیدا ونحو  1760یحدث من مجازر نتیجتھا أكثر من 

قت بظاللھا على تحرك ویبدو أن األزمات الداخلیة التي تمر بھا عدد من البلدان العربیة أل
مثال یشھدان حربا على أكثر من جبھة، في حین أن  العراقوسوریاالشارع العربي، فـ

 یمتد صداھا حتى دول الخلیج.اإلخوان المسلمین مع جماعة مصر المعركة السیاسیة في

وقد عزز ما یحدث شعور الفلسطینیین في غزة بأنھم وحیدون في مواجھة العدو 
 اإلسرائیلي، حیث یقول بعضھم "إن العرب تخلوا عنھم".

إنھ "ال شك  الضفة الغربیة،بـ رام هللا وقال خلیل شاھین، وھو محلل سیاسي فلسطیني في
حیدون في ھذه المعركة األعنف من المعارك أن الفلسطینیین یشعرون ھذه المرة بأنھم و

 السابقة".
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وبرغم صدور الكثیر من البیانات المتضامنة مع غزة والمنددة بعدوان إسرائیل، فضال عن 
المظاھرات والتحركات االحتجاجیة، فإن البعض یرون أن النزول للشوارع  خروج بعض
 كان محدودا.

 
فلسطینیات 

خالل العدوان  ذووھم استشھد
 (رویترز) على غزة

 أزمات وتخوف
ویعزو البعض ذلك إلى التعب الذي حل بالنشطاء وغیرھم من المواطنین بعد مظاھرات 

قبل أن تتحول الثورات إلى  2011ثورات الربیع العربي الذي بعث آماال دیمقراطیة عام 
مواقع التواصل االجتماعي مكان فوضى بعدد بلدان المنطقة. في حین یرى آخرون أن 

 أفضل للتعبیر عن التضامن.

وفي تعلیقھ على ذلك، قال شاھین "ال یوجد ھناك دعم عربي كاف سواء على المستوى 
 الرسمي أو الشعبي".

إلى إلقاء  یتخوف الكثیرون من أن ینتھي تضامنھم مع غزة عبر التظاھر وفي مصر،
 د المعارضة.القبض علیھم إعماال لقوانین استخدمت ض

وعن ھذا األمر، یقول المدون والصحفي وائل إسكندر إنھ "من المفاجئ ومن المخجل أنھ 
ال توجد تحركات لنشطاء من أجل غزة في مصر بالقدر الذي یوجد في دول شھدت 

 مظاھرات كبیرة مثل بریطانیا".

أیید وأضاف أن "القبض بكثرة على متظاھرین قبل حرب غزة وسوء معاملتھم ووجود ت
 شعبي لنظام الحكم یعطیھ حصانة لیحبط أي تحرك نشط في الشارع دعما لغزة".

ویعتبر المعلق السعودي البارز جمال خاشقجي أن خالفات العرب أثرت على موقفھم مما 
یحدث. وأوضح أن القضیة الفلسطینیة كانت الشيء الذي یوحد العرب كلھم، لكن اآلن 

لى أن "الخالفات تشمل إبداء التعاطف والمبادرة ھناك خالفات على كل شيء. ولفت إ
 المصریة".

http://www.aljazeera.net/file/get/d2fdca29-9fe7-4e08-b79b-89d3994b85fb


 
للمزید من األخبار زوروا  

 صفحة غزة تقاوم

 خالفات وحروب
أنھ من "السھل أن یوجد مقال في صحیفة عربیة وفي ظل ھذه الخالفات، بیّن خاشقجي 

) على العدوان اإلسرائیلي في غزة". وأضاف أنھ حماسیلوم حركة المقاومة اإلسالمیة (
 م مثل ھذه األفكار كانوا یخجلون من نشرھا"."حتى الكتاب الذین لدیھ في السابق

ولیست الخالفات وحدھا التي جعلت التضامن مع غزة أقل من ذي قبل، بل أیضا 
 الصراعات التي تشھدھا بلدان عربیة أخرى.

ویقول إسماعیل النعامي (معلم متقاعد بالعراق) إن الناس لم یكن لھم رد فعل یُذكر على ما 
    ر الذي لحق بالعراق.یحدث في غزة بسبب الدما

من جھتھ، قال یونس كریم (سائق سیارة أجرة في بغداد) "لدینا ما یكفي من الدم والقنابل 
 والدمار، فاض بنا الكیل، وآخر شيء یمكن أن یلفت انتباھنا ھو حرب في مكان آخر".

بي ویرى المسؤول بحركة حماس رأفت مرة (مقیم في لبنان) أن رد الفعل في العالم العر
 لیس بقدر الدمار في غزة.

وأضاف مرة أن ھذا سببھ الموقف الرسمي العربي الضعیف، وكذلك األزمات االجتماعیة 
والسیاسیة في العالم العربي، ولفت إلى أنھ على النقیض من ذلك قوبلت الھمجیة 

 اإلسرائیلیة بقدر من اإلدانة األكبر بأوروبا والوالیات المتحدة.
 المصدر : رویترز
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إنھا صدت ھجوما بریا سعودیا في جبل دخان ومناطق حدودیة  جماعة الحوثي قالت

أخرى، كما نجحت في أسر جنود سعودیین، في حین أكد مصدر سعودي شن غارات 
 .ة التي تقود منذ فترة تمردا ضد الحكومة الیمنیةجویة على مقاتلي الجماع

وفي تصریحات للجزیرة أكد محمد عبد السالم المتحدث باسم جماعة الحوثي نبأ أسر عدد 
من الجنود السعودیین فضال عن االستیالء على عتاد وذخائر، مشیرا إلى أنھ ستجرى 

 .مقبلةمقابالت مع ھؤالء الجنود لعرضھا على اإلعالم في الساعات ال

من جانبھا نقلت وكالة یونایتد برس عن "مصدر یمني مستقل" أن عدد الجنود األسرى ستة 
 .یضاف إلیھم ضابط مخابرات

على الجانب اآلخر، قال مصدر رسمي سعودي إن بالده شنت غارات جویة على أماكن 
 .وجود من وصفتھم بالمتسللین من جماعة الحوثي في مناطق داخل األراضي السعودیة

وفي بیان بثتھ وكالة األنباء السعودیة (واس) أكد المصدر أن العملیات "سوف تستمر لحین 
اكتمال تطھیر كافة المواقع داخل األراضي السعودیة من أي عنصر معاد مع اتخاذ التدابیر 

 ."الالزمة للحد من تكرار ذلك مستقبال

 تسلل وقنص
ھؤالء المتسللون بإطالق النار وتنفیذ  وأوضح البیان أن القصف السعودي یأتي بعدما "قام

آخرین  11عملیات قنص استھدفت دوریات حرس الحدود نتج عنھا مقتل جندي وإصابة 
وإحراق ست سیارات تابعة لحرس الحدود مع محاولة التسلل عبر القرى الحدودیة 

 ."المشتركة

ا في وأعلن الحوثیون الخمیس أن طائرات سعودیة استھدفت مناطق یسیطرون علیھ
الجانب الیمني من الحدود وأن عددا من المدنیین قد قتلوا، لكن وزارة الدفاع الیمنیة أكدت 

 .أنھ لم تدخل أي طائرة سعودیة المجال الجوي الیمني
 

إن جماعتھ ال  وكان عبد الملك الحوثي قائد الحوثیین قال في اتصال سابق مع الجزیرة
اونھا مع الحكومة الیمنیة، ونفى في الوقت نفسھ تستھدف السعودیة، لكنھ اتھمھا بتطویر تع

 .ما یتردد بأن الحوثیین الشیعة یحصلون على السالح والمال من إیران

ال  رئیس تحریر صحیفة الوطن السعودیة جمال خاشقجي علق على كالم الحوثي بأنھ لكن
ى العرب عل مع الحكومة الیمنیة المعترف بھا دولیا، وأكد أن ضیر في أن تتعاون بالده

جمیعا أن یساندوا الحكومة الیمنیة حتى تقضي على ھذه الحركة التي وصفھا بأنھا غیبیة 
 .ومتمردة ولھا أجندات وعالقات خارجیة

 
 مساندة إماراتیة

وفي تطور جدید أعلنت دولة اإلمارات على لسان وزیر خارجیتھا الشیخ عبد هللا بن زاید 
ي المعركة التي تخوضھا ضد المتمردین الحوثیین آل نھیان وقوفھا إلى جانب السعودیة ف

 .الیمنیین

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/29DFC95B-1B57-4533-840C-EBEB265E98B1.htm


ونقلت وكالة أنباء اإلمارات الرسمیة (وام) السبت عن وزیر الخارجیة أن ما تقوم بھ 
 .السعودیة ھو دفاع عن أراضیھا وحفظ لسیادتھا واستقرارھا

والمتمردین الحوثیین بدأت في الجولة األخیرة من المواجھات بین الجیش الیمني  وكانت
وتسبب حتى  2004أغسطس/آب الماضي، علما بأن الصراع بین الجانبین اندلع في العام 

 .ألف شخص 150اآلن في نزوح نحو 
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (الجزیرة نت) الصحافة السعودیة لم تختلف عن الخط الرسمي
 جدة–یاسر باعامر

محمد  ، بعد عزل الرئیسالسعودیة السیاسي" الطاغي في الساحةیمكن القول إن "اإلفراز 
ولیو/تموز الجاري، ھو تصاعد حالة "االنقسام الشدیدة" بین أطیاف في الثالث من ی مرسي

المجتمع السعودي إزاء ذلك، فمصطلحا "العزل" و"االنقالب"، كانا العنوان العام لذلك 
الجدل المحلي، وبخاصة أن تھنئة حكومتھم جاءت بعد أقل من نصف ساعة من إعالن 

 بیان الجیش والقوى السیاسیة المؤیدة لھ. عبد الفتاح السیسي، الفریق أول

ویمكن مالحظة ذلك "الجدل" بین مستویي اإلعالم المحلي التقلیدي، وشبكتي التواصل 
 االجتماعي "فیسبوك" و"توتیر".

ن التوجھ العام لوسائل اإلعالم المحلیة، وبخاصة المطبوعات ویرى مراقبون محلیون أ
ز في ھذه األیام على إقناع الرأي العام الداخلي بأجندة الریاض السیاسیة،  الصحافیة، یرّكِ
وإظھار ما جرى بكونھ یمثل "حفظاً لوحدة األمة المصریة"، وانتصاراً لمصلحة الدولة 

لى اإلخوان المسلمین)، وحاولت افتتاحیات العامة، على مصلحة الجماعة (في إشارة إ
وصف التجمعات الملیونیة المطالبة بعودة  -خالل الیومین الماضیین-الصحف السعودیة 

 الرئیس المعزول إلى منصبھ بـ"التحریض اإلخواني على العنف".

وھنا یرى الكاتب وأستاذ اإلعالم السابق بجامعة الملك سعود بالریاض الدكتور محمد 
، أن الصحافة المحلیة ھي "مرآة عاكسة" للموقف الرسمي السیاسي، من عملیة الحضیف

ویضیف للجزیرة نت في شكل تحلیل مھني،  -بحد وصفھ-االنقالب على الرئیس الشرعي 
أن نتیجة ذلك التأیید عدم وجود صحافة مستقلة، "ویظھر ذلك بشكل جلي في االفتتاحیات 
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المسلمین"، إضافة إلى عدم وجود كتاب رأي  والتقاریر التي تحاول شیطنة اإلخوان
 مستقلین, باستثناء القلیل من الكتاب الموضوعیین.

ألف، وقد دخل في جدل  300الذي یبلغ عدد متابعیھ في "تویتر" -ویشیر الحضیف 
 -تویتري مع وزیر الخارجیة البحریني خالد آل خلیفة بشأن تغریدة مست الرئیس مرسي

ة ظاھرة صوتیة قائمة على المصالح ال القناعات، إال أنھا تؤثر أن "الصحافة المحلی إلى
 في رؤیة المجتمع السعودي مما حدث".

ویقول إذا أردت أن تعرف موقف السعودیین, فعلیك بتویتر وفیسبوك والیوتیوب، الذي ال 
یساندون انقالب السیسي، وال یستطیع اإلعالم المحلي أن یظھر ذلك. كما حاولت الجزیرة 

التصال بعدد من قیادات الصحافة المحلیة، لمعرفة وجھات نظھرھم إال أنھم اعتذروا نت ا
   عن التعلیق، ألسباب لم یوضحوھا.

 

خاشقجي: مظاھرات اإلخوان 
 ستعجز

الجزیرة ) عن إعادة الشرعیة
 (نت

 الریاض واإلخوان
نقاش واسع بین ضمن األسئلة المثارة في وسائط اإلعالم الجدید، التي یدور علیھا 

السعودیین، وتدور رحاھا بشدة "أفق العالقة المستقبلیة" بین جماعة اإلخوان المسلمین 
والقیادة السیاسیة السعودیة، والتي یجیب عنھا الكاتب الصحافي ومدیر قناة العرب 

اإلخباریة جمال خاشقجي، قائالً "في تصوري لن یكون ھناك عالقة سیاسیة بین الطرفین، 
 اإلخوان في صف المعارضة ال سدة السلطة".ما دام 

ویعد التساؤل األبرز عن سرعة تھنئة السعودیة وتأییدھا ما جرى بعد إعالن السیسي 
عزل مرسي، ھو المسیطر على حزمة التساؤالت الكبیرة عن الحدث، والتي یمیط اللثام 

 ً ً  عنھا خاشقجي بقولھ "إن استقرار مصر، یمثل للمملكة عمقا ، ومن ینظر إلى إستراتیجیا
 العالقات بین الطرفین، یدرك ذلك جیداً".

قائالً إن  -الذي سبق أن عمل مستشاراً بسفارة السعودیة في واشنطن-ویمضي خاشقجي 
مظاھرات اإلخوان المطالبة بعودة مرسي ما ھي إال "رسالة احتجاجیة" لمن یھمھ األمر، 



خوان من الجیل القدیم والجیل ویتصور خاشقجي أن ھناك حوارات جادة بین مكونات اإل
الجدید، بشأن بروز قیادات معتدلة في المرحلة السیاسیة المقبلة، تستطیع أن تتحاور مع 

 أطراف القوى السیاسیة المصریة المعارضة دون أي ضغوط فكریة وسیاسیة.

وقال خاشقجي "إن مظاھرات اإلخوان ستعجز عن إعادة الشرعیة، وإسقاط النظام الجدید 
تلط بین عسكر ومدنیین، ویتمتع بمباركة الدولة العمیقة (نظام مبارك)، وقوى المخ

عت، ومّولت من دولة عمیقة،  إقلیمیة، فالتظاھرات الحاشدة التي أسقطتھم ُسِمح لھا، وُشّجِ
وقوى خارجیة، وإعالم متواطئ ضدھم، أما تظاھراتھم فھي تفتقد كل ذلك، وسیتم التعامل 

 الوحدة الوطنیة".معھا بقسوة ألنھا تھدد 

بالعودة إلى الساحة، وقبول القواعد الجدیدة، ومراجعة  -أي اإلخوان- ونصحھم خاشقجي
تحدیاتھم وأخطائھم، ودراسة مآالت األمور التي وصلوا إلیھا خاصة في الخانة 

 الشعبیة.

 المصدر : الجزیرة
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ذكرت وكالة األنباء السعودیة أن بریطانیا قتل 
صباح الیوم في انفجار سیارتھ بالعاصمة 

 .الریاض

الوكالة عن مدیر شرطة منطقة الریاض ونقلت 
أنھ یشتبھ في أن یكون وجود عبوة ناسفة داخل 
السیارة سبب االنفجار الذي وقع حوالي الساعة 

بتوقیت  5.45صباحا بالتوقیت المحلي ( 8.45
غرینتش). وأضاف مدیر الشرطة أن البریطاني یدعى سایمون جون فینس وھو یعمل في 

 .البنك السعودي الفرنسي

قال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اتصال ھاتفي مع الجزیرة إن العملیة مشابھة و
للتفجیرات التي وقعت العام الماضي ومطلع العام الحالي من حیث السیناریو, مشیرا إلى 

أن ھناك عددا من الغربیین معتقلین ویواجھون المحاكمة بسبب مشاركتھم في عملیات 
 .تفجیر اعترفوا بالتورط فیھا
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ویعتبر حادث الیوم األحدث في سلسلة انفجارات شھدتھا المملكة استھدفت في معظمھا 
رعایا غربیین. وأكد دبلوماسیون في الریاض وصحف سعودیة أن ھذه االعتداءات 

 .مرتبطة بالكحول التي یمنع تعاطیھا واالتجار بھا في السعودیة
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (رویترز) محمد مرسي خص الریاض بأول زیارة خارجیة لھ
  

 جدة-یاسر باعامر

احتماالت متعددة رسمھا محللون سیاسیون سعودیون حول مستقبل العالقة بین الریاض 
ي خص إلى سدة الحكم، والذ محمد مرسي بعد وصول مرشحھا اإلخوان المسلمین وجماعة

 .المملكة بأول زیارة خارجیة لھ

ضرورة إعادة رسم "البوصلة السیاسیة" السعودیة في التعامل  من أكد فمن ھؤالء المحللین
مع اكتساح اإلخوان المسلمین لالنتخابات في بلدان الربیع العربي تقریباً وعلى رأسھا 

ھرة، واالتفاق على مصر، وقالوا إن الترتیبات یجب أن تجري مع الجماعة األم في القا
 .أجندة "التفاھمات" التي ستحدد مستویات العالقة

أطراف أخرى رأت أن "العالقة"ستكون إیجابیة، ألن المملكة كانت مالذاً آمناً لإلخوان مع 
اشتداد قمع النظام الناصري لھم أواسط القرن الماضي"، وأرجعوا توترات الجانبین على 

 .تقف خلفھا أجھزة استخبارات أمیركیة وأخرى عربیة "المعلومات المغلوطة" التي كانت

 مستویات العالقة
رئیس مركز الخلیج لألبحاث عبد العزیز عثمان بن صقر قال في حدیثھ للجزیرة نت إن 

القیادة السیاسیة السعودیة بحاجة إلى نھج جدید، والتعامل بواقعیة سیاسیة مع وصول 
 .اإلخوان المصریین إلى الحكم

ر مستویات العالقة بقدرة الرئیس الجدید على "إعادة االستقرار إلى العملیة ورھن بن صق
السیاسیة المصریة فذاك أولویة سعودیة مھمة"، والرھان الثاني "أال تستغل جماعة 

 ."اإلخوان امتدادھا العربي الواسع للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول
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بإبقاء خطوط العالقة مع  -العالقةفي حال عدم نجاح -كما أبقى خطاً خلفیاً للریاض 
 ."المؤسسة العسكریة المصریة، باعتبارھا "أكبر جیش عربي في المنطقة نعتز بھ

أما الكاتب السیاسي جمال خاشقجي فكان أكثر وضوحاً في وضع الشروط الرئیسیة التي 
لیج، عدم تصدیر اإلخوان ثورتھم إلى السعودیة والخ تضمن عالقة جیدة بین الطرفین، منھا

مع تأكیده أنھم ال یعتزمون ذلك، والشرط الثاني كیفیة العالقة القادمة مع إیران التي أكد أنھ 
 .یتعامل معھا بحساسیة شدیدة

 

خاشقجي یرى عدم تصدیر 
 اإلخوان ثورتھم

إلى السعودیة شرطا لحسن 
 (الجزیرة نت)العالقة

فصائل اإلخوان في السعودیة والخلیج، فھو االبتعاد عن  -وفق خاشقجي-أما الشرط الثالث 
 .والتي قال إنھا یجب أن تكون مع الدول ولیس عبر القنوات التقلیدیة

وطالب خاشقجي من اإلخوان معالجة أخطائھم التاریخیة مع السعودیة أثناء تحفظھم على 
مؤكداً على مشاركة القوات األجنبیة في حرب الخلیج الثانیة (االحتالل العراقي للكویت)، 

مفصل رئیسي وھو أھمیة حسن الظن وبناء الثقة بین الجانبین، مشیرا إلى أن الریاض 
لیست لدیھا أي مشكلة مع تسلم اإلخوان مقالید السلطة، بل قامت بدعمھم كما في 

 .تونس

من جھتھ خلص معھد ستراتفور للدراسات االستخباراتیة المعروف بقربھ من المخابرات 
في دراسة نشرھا في مارس/آذار الماضي بعنوان "السعودیة  یركیةالمركزیة األم

واإلخوان.. عداوة غیر متوقعة"، إلى أن اإلخوان في ازدیاد ولدیھم مساحة أكبر لتوسیع 
شرعیتھم السیاسیة، مشیرا إلى أن الریاض كانت تعتمد في الماضي على عالقاتھا مع 

 .ظ على سیاسة احتواء اإلسالمییناألنظمة في سوریا ومصر واألردن والعراق للحفا

 قواسم مشتركة
وتصل الدراسة إلى أن السعودیة ال تملك سوى خیار الوصول إلى اتفاق مع أكثر 

المنظمات اإلسالمیة قدرة على النمو والبقاء، في إشارة إلى اإلخوان. وسیتیح مثل ھذا 
فیھا التنظیم، بما  االتفاق للریاض وسائل للتأثیر في التطور السیاسي للدول التي صعد

یمكنھا من إقامة حصن سني موحد ضد إیران. لكن المشكلة التي تطرحھا الدراسة أن 
الریاض إذا قررت العمل مع اإلخوان في الخارج، ستواجھ حركة إصالحیة متحمسة في 

 .الداخل



بید أن ما أشار إلیھ بن صقر وخاشقجي والدراسة األمیركیة لم یكن على مستوى التوافق 
الصحفي والباحث السیاسي عمر الزبیدي، الذي تحدث عن تقاطعات وقواسم مشتركة  مع

كثیرة بین النظام السعودي وجماعة اإلخوان المسلمین، وقال إنھ ال توجد نقاط اختالف 
 .بینھما أصال

وقلل الزبیدي في حدیث مع الجزیرة نت من التخوفات والتحفظات خاصة في العالقة مع 
الرئیس مرسي فضل تلبیة دعوة زیارة السعودیة على إیران، مشیرا  إیران، موضحاً أن

إلى أن خروج إخوان فلسطین "حماس" من سوریا، دلیل آخر على التوافق الكبیر بین 
 .الجانبین

تحمیل اإلخوان مسؤولیة تصدیر العنف المسلح وما حصل من تطورات في  ورفض
را إلى أن جھات استخباراتیة ، مشی2003الساحة السعودیة من عملیات مسلحة عام 

الریاض واإلخوان  أمیركیة وأخرى عربیة سعت لتشویھ العالقة بین الجانبین، ومؤكدا أن
 .یدعمون اإلسالم المعتدل، وھذا أھم قاسم مشترك

 المصدر : الجزیرة
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 جدة-یاسر باعامر

 
أیام على وصف الشیخ عبد الرحمن البراك للصحفیین السعودیین بأنھم لم تكد تمضي 

"جند الشیطان ألنھم ال یحبون الستر للمرأة"، حتى تبعھ إمام وخطیب المسجد 
 .الشیخ سعود الشریم بقولھ إن الصحفیین واإلعالمیین إّمعات الحرام

  

" الدین یتجاوبون مع وقد أزم ھذان التصریحان العالقة بین الجانبین، ولم یعد "مشایخ
أسئلة الصحفیین واستفساراتھم في القضایا التي تتطلب آراءھم، ویتھمونھم بفبركة 
 .تصریحاتھم بغیة اإلثارة على حساب المصداقیة

  

وانتقد الصحفي المعروف جمال خاشقجي في تعلیقھ للجزیرة نت الشیخ الشریم على 
ھدف الجامع لھذا المسجد الذي یجمع وال تسییسھ المنبر "ألجندة جماعة معینة ال تخدم ال

 ."یفرق بین أحد

  

وقال خاشقجي الذي یدیر قناة إخباریة جدیدة إن "علماءنا 
لألسف لم یتعودوا مناقشة آرائھم العتقادھم بأنھم أكبر من 
أن یناقشوا فیما یقولون"، أو أنھم "سلطة دینیة موقعة عن 
 .رب العالمین" بحسب وصفھ

  

وأضاف أن الفجوة بین الصحفیین والعلماء لن تردم إال 
حینما یتعود العلماء على أن آراءھم یؤخذ منھا ویرد، وكل 
من تصّدر للرأي العام منھم علیھ أن یعلم أن رأیھ مرصود 

 .م كغیرھم من السیاسیین مثالُ من قبل وسائل اإلعال

  

 توثیق التصریحات
أما المحاضر بجامعة الملك عبد العزیز الدكتور علي بادحدح فطالب العلماء والمشایخ 
بضرورة توثیق أحادیثھم الصحفیة باالحتفاظ بنسخة نصیة أو صوتیة، وذلك تجنبا 
 ."للفبركات والتحریفات" التي قد تطال تلك التصریحات

  

وقال بادحدح للجزیرة نت إن حاالت تحریف أقوال العلماء التي كثرت مؤخرا تحدث 
نتیجة استغالل بعض الصحفیین عدم التوثیق من قبل الطرف المتحدث، داعیا العلماء إلى 
رفض األحادیث الھاتفیة عند اإلدالء بأي تصریح، خاصة إذا كان الموضوع المطروق 
 .حساسا وشائكا

 

خاشقجي: علماؤنا لم یتعودوا 
 مناقشة آرائھم

javascript:openLargeImageInNewWindow(''/mritems/images/2010/7/21/1_1005048_1_34.jpg'');


  

رة والصخب اإلعالمي أصبحا في بعض الوسائل اإلعالمیة من أن اإلثا وأوضح
األولویات على حساب المصداقیة والمضمون والھدف اإلیجابي، مشیرا إلى أن بعض 
اإلعالمیین ینساق وراء آرائھ الفكریة ویستثمر جھده اإلعالمي لصالح فكرتھ، مما ینتج 
 .خلال غیر مقبول مھنیا

  

كما بیّن بادحدح أن بعض الصحف تنتھج في تناولھا 
للموضوعات الشائكة سیاسة عدم التوازن، وذلك عن 

لفكرة على حساب أفكار أخرى، أو  طریق إفساح مساحة
إعطاء الفرصة لمفكرین على حساب علماء، أو إعالمیین 
على حساب شرعیین، وبالتالي ال یكون ھناك توازن في 
 .طرح الموضوع

 
وفیما یتعلق بأبرز مجاالت التحریف الصحفي، قال 
بادحدح إنھا تتمثل أوال في اختیار "العناوین المفبركة"، 

ع الحدیث بطریقة ال تبرز كامل الفكرة، وثانیا في اقتطا
تلمیحا أو -نصا  وأخیرا في صیاغة الحدیث فیدخل علیھا

 .ضمن سیاق كالم المتحدث -تصریحا

  

وأضاف أنھ غالبا ما تكون تبریرات المحرر أن المساحة ال تكفي لعرض الفكرة كلھا، أو 
 .ما یتردد دائما بأنھ تم التطرق لروح النص

 
األمانة اإلیمانیة والمھنیة واألخالقیة تقتضي أن ال تخضع  وشدد بادحدح على أن

الموضوعات ذات الصلة بالشؤون الدینیة لألجندة الخفیة أو الظاھرة التي یتوالھا بعض 
 .قیادات العمل اإلعالمي

 المصدر : الجزیرة
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بادحدح: بعض الصحف تنتھج 
في تناولھا لألمور الشائكة 

 سیاسة عدم التوازن
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 وحوارات تقاریر األخبار

بعد انتقاده السعودیة.. الھجوم یتواصل 
 على خاشقجي

20/9/2017 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  
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خاشقجي یرد على األمیر خالد آل سعود الذي ھاجمھ لكتابتھ مقاال ینتقد السعودیة في صحیفة واشنطن بوست (مواقع 
 (التواصل

 نت الجزیرة-محمد النجار

 
صورة تجمع الكاتب  تویتر في حسابھ على المطرفيینشر الصحفي السعودي خالد 

الصحفي جمال خاشقجي والكاتب الكویتي عبد هللا الشایجي مع وزیر الخارجیة 
، ویعلق علیھا بكلمتین "إذا عرف السبب"، ویعید محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طريالق

بمقال  السعودیة بعد أن تجرأ وانتقدمغرد، لتلخص الحملة على خاشقجي  1500نشرھا 
 .واشنطن بوستفي صحیفة

  

الوقت الذي یوجد  ، فيالوالیات المتحدة الالفت أن الصورة ربطت بوجود خاشقجي في
فیھ وفد قطري كبیر، لتدلل على ما ردده مغردون سعودیون باتھام خاشقجي بأنھ "عمیل 
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على الرجل لم لقطر"، لكن أیا من المتابعین الذین أعجبتھم الصورة وتوافقت مع ھجومھم 
، في ذروة الدوحة والتقطت في 2016یبحث في أصل الصورة القدیمة التي تعود لعام 

 .والدوحة الریاض العالقات المتمیزة بین

 
وللیوم الثاني على التوالي، واصل مغردون سعودیون وكتاب مقاالت وصحف سعودیة 

مقاال في صحیفة واشنطن بوست انتقد فیھ  شن ھجوم الذع على خاشقجي بعد أن نشر
األوضاع في المملكة التي قال إنھ "لم یعد یعرفھا"، ال سیما حملة االعتقاالت األخیرة التي 

 .طالت العشرات من دعاة اإلصالح في المملكة

 

 

مغردون سعودیون اتھموا خاشقجي باتھامات متناقضة من العمالة لقطر فأمیركا ثم 
 (مواقع التواصل االجتماعي) "اتھامھ بأنھ "إخوانجي وصوال إلىحزب هللا 

 اتھامات متناقضة
وتنوعت مستویات الھجوم على خاشقجي، لكن ما وحدھا أنھا كانت متناقضة، فمرة یُتھم 

بأنھ  مالیین لایر من أمیرھا، وأخرى یُتھم فیھا 9، وأنھ قبض قطر الرجل بأنھ عمیل لدولة
لحزب  ، ثم عمیاللتركیا یلعمیل للوالیات المتحدة "التي ھرب إلیھا"، ثم اتھامھ بأنھ عم
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اللبناني، وصوال إلى التھمة األسھل في السعودیة ھذه األیام، وھي أنھ "إخوانجي"  هللا
یدافع عن "خلیة استخباراتیة" ضبطتھا السلطات السعودیة مؤخرا، في إشارة إلى موجة 

وقضاة وموظفین وخبراء في  االعتقاالت التي طالت مؤخرا عشرات الدعاة والناشطین
 .مجاالت عدة

 
المغردون السعودیون، ومنھم كتاب وصحفیون وأمیر من العائلة المالكة، برروا ھجومھم 

رد آخرون أن  على خاشقجي بأنھ قرر تقدیم النصیحة لبالده في صحف أجنبیة، في حین
 .بالده أغلقت المنابر في وجھھ

التي كان -الضغوط إلنھاء مشروع قناة العرب فالسلطات السعودیة مارست مختلف 
التي توقفت بعد ساعات من انطالقتھا، كما منعتھ من الكتابة والتغرید  -یرأسھا خاشقجي

، وصوال إلى منعھ من دونالد ترمب على تویتر بعد تغریدة ھاجم فیھا الرئیس األمیركي
 .الكتابة في صحیفة الحیاة المملوكة للسعودیة اعتبارا من السبت الماضي

 
 

 جمال خاشقجي

@JKhashoggi✔ 

 

 

 

سیأتي زمن یكتب احدكم مقاال كمقالي، یناقشھ على التلفزیون الوطني ثم یمضي للعشاء مع أصدقاء یكون بینھم 
 أمیر یتفق معھ ویختلف ثم ینصرف لبیتھ امنا.

Sep 19, 2017 -6:19 AM  
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1,735 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
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خاشقجي عندما شرح األخیر أنھ أراد تقدیم النصیحة لوطنھ وقیادتھ والتأكید أنھ لیس 

في حسابھ على تویتر "وفر نصائحك لنفسك؛ فقیادتنا الرشیدة في  محسوبا على المعارضة
 ."ائح أمثالكغنى عن نص
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 خاشقجي وآل سعود
لكن خاشقجي رد على األمیر "تواضع قلیال سمو األمیر، القیادة التي ال تسمع لشعبھا تفقد 

 ."الكثیر ولیس من شیمھا أن تمیز فتقول (في غنى عن أمثالك) كلنا نشترك في الوطن

 
األجنبیة!!، وتابع آل سعود حواره مع خاشقجي " تنصح وطنك عن طریق الُصحف 

للنصیحة آداب وُطرق یجب على الناصح أن یتقید بھا، حتى یتحقق الھدف منھا، ھذا دیدن 
 ."الناصحین المخلصین

 
لكن الرد على األمیر السعودي جاء من مغردین عدة، فكتب أحمد "صراحة ما معك حق 

ضي یا أبو صالح، مفروض تنتقد الوطن بصحیفة عكاظ أو قناة العربیة.. وبعدھا تم
 ."(للعشاء الفاخر في الحایر (سجن سعودي

 
كما كتب صاحب حساب الصداح "انا اعرف ناصحین راحوا ورا الشمس.. في البلدان 

 ."العربیة افضل شي تنصح من بعید

 
وختم خاشقجي الحوار مع األمیر السعودي بالقول "سیأتي زمن یكتب أحدكم مقاال 

یمضي للعشاء مع أصدقاء یكون بینھم أمیر كمقالي، یناقشھ على التلفزیون الوطني ثم 
 ."یتفق معھ ویختلف ثم ینصرف لبیتھ آمنا

 
 شتائم وعنصریة

 

 

Matar مطر األحمدي 

" 
الھجوم األبرز على خاشقجي جاء من األمیر خالد آل سعود، فكتب األمیر ردا على 
خاشقجي عندما شرح األخیر أنھ أراد تقدیم النصیحة لوطنھ وقیادتھ والتأكید أنھ لیس 

في حسابھ على تویتر "وفر نصائحك لنفسك؛ فقیادتنا الرشیدة في  محسوبا على المعارضة
 "ئح أمثالكغنى عن نصا
 
" 
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@Matar_Alahmadi✔ 

 

Sep 19, 2017 ·  

 

 

di @aalrashedReplying to @Matar_Alahma 

 تعرفھ قدیما، ھل كنت تتوقعھا منھ؟

 
 

 عبدالرحمن الراشد

@aalrashed✔ 

 

 جمال اخواني اختار االلتحاق بجماعتھ االخوان
 ال اكثر وال اقل وال تستحق الضجیج

Sep 19, 2017 -7:12 AM  
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واشترك في "حفلة" الھجوم وتوجیھ التھم والشتائم لخاشقجي سیاسیون وصحفیون 

معروفون، فكتب المدیر السابق لقناة العربیة عبد الرحمن الراشد "جمال اخواني اختار 
 ."االلتحاق بجماعتھ االخوان ال اكثر وال اقل وال تستحق الضجیج

 

 
 

 ھیلة المشوح

@hailahabdulah20✔ 
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مالیین لایر مقابل الطعن في وطنھ فھو مادي جداًویلھث خلف من 9لیس بغریب على خاشقجي أن یقبض من قطر
 المال=یدفع أكثر ومستعد أن یبیع أي شيء من أجل 

Sep 18, 2017 -2:48 PM  
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359 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 
وكتبت ھیلة المشوح اتھاما لخاشقجي بالعمالة لقطر "لیس بغریب على خاشقجي أن یقبض 

لھث خلف من یدفع أكثر مالیین لایر مقابل الطعن في وطنھ، فھو مادي جدا وی 9من قطر
 ."ومستعد أن یبیع أي شيء من أجل المال

 
صحف سعودیة ورقیة وإلكترونیة جندت كتاب مقاالت  شاركت فیھ سباق الشتائم والتھم

معروفین بتدخلھم السریع نحو كل ما تحب السلطات أن تسمعھ، لكن بعضھم تخلى عن 
فاتھ من الكتب تارة أخرى، الھجوم على خاشقجي لیتھمھ بالخیانة تارة، وسرقة مؤل

وصوال إلى اكتشاف "أخطاء" ارتكبھا من سنوات، وكلھا ظھرت فجأة رغم أن خاشقجي 
 .لم یغادر بالده إال من فترة قصیرة جدا

 

 

 

  Alrad3sa@الردع السعودي

 

Sep 19, 2017 ·  

 

 

حالیاً یھاجم السیاسة السعودیة ویدافع عن رفاقھ الخونھ اعضاء  االخونجي#و  القاعدة#خریج تنظیم  جمال_خاشقجي#
 pic.twitter.com/Txlefrweczالمقبوض علیھم.  الخلیة_اإلستخباراتیة#
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https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%8A?src=hash
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 f15_yami@تم تغییر الحساب

 

ما شّوه سمعة السعودیة إال الُمجنسین أمثال خاشقجي وغیرھم،دُخالءعلى مجتمعنا ینفذون أجندة أستخباراتیة 
 خارجیة والئھم لألحزاب دون الوطن.

Sep 20, 2017 -4:28 AM  

•  

 

•  

See تم تغییر الحساب's other Tweets 

Twitter Ads info and privacy 
ولم یغیب الخطاب العنصري عن موجة االتھامات التي وجھت لخاشقجي، فكتب مغردون 

ركیة استقرت في كثر عن الحاجة لسحب الجنسیة من خاشقجي كون أصولھ تعود لعائلة ت
لوصف  كافیة سنة، وھي مدة من الزمن اعتبرھا مھاجموه 400المدینة من المنورة منذ 

 ."الرجل بأنھ مجرد "مجنس

 المصدر : الجزیرة
 

 

 في ھذا المقال یوجد تسجیل صوتي لجمال خاشقجي ننصح باالستماع الیھ على الرابط التالي 

 

-http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF
-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84

%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A 

 

 ھـ 1438/12/28 الموافق( (مكة المكرمة 17:47الساعة :  2017/9/20آخر تحدیث
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http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/9/20/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


 عربي األخبار

 الوطن السعودیة تنفي إقالة خاشقجي
20/6/2009 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

نفت صحیفة الوطن الیومیة السعودیة نبأ إقالة رئیس 
 .تحریرھا الصحفي جمال خاشقجي من منصبھ

  

الجزیرة نت، قال المدیر العام وفي اتصال ھاتفي مع 
للصحیفة حاتم مؤمنة إن الزمیل خاشقجي ال یزال على 

رأس عملھ في الصحیفة واسمھ موجود على طبعتھا التي 
 .ستصدر غدا وإنھ یتمتع بإجازة عادیة

  

ونفى مؤمنة جملة وتفصیال نبأ إقالة خاشقجي من 
الصحیفة، معتبرا ذلك مجرد شائعة ال أصل لھا، وأشار 

لى أنھا لیست المرة األولى التي یكون فیھا التركیز على الصحیفة بھذا النوع من إ
 .الشائعات

  

  

ال یزال على رأس  خاشقجي
عملھ حسب صحیفة 

 (أرشیف-الجزیرة) الوطن

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/5135a696-e625-4dc5-9948-372dfd305cab
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/5135a696-e625-4dc5-9948-372dfd305cab
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/5135a696-e625-4dc5-9948-372dfd305cab


كما نفى الكاتب في صحیفة الوطن خالد الغنّامي ما نقلتھ عنھ وكالة الصحافة الفرنسیة من 
خبر إقالة جمال خاشقجي من منصبھ كرئیس لتحریر الصحیفة، واعتبر في بیان مكتوب 

 ."ة نت "الخبر كذب و مختلق جملة و تفصیالً و لست بمسؤول عنھتلقتھ الجزیر

 المصدر : الجزیرة
 

 

et/news/arabic/2009/6/20/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86http://www.aljazeera.n
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A

%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A 
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2009/6/20/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A


 

 عربي األخبار

إعادة تعیین خاشقجي رئیسا لتحریر 
 "الوطن" السعودیة

16/4/2007 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  
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http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/03f87eb6-aaa8-4083-ba66-df01a3a4964c
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/03f87eb6-aaa8-4083-ba66-df01a3a4964c
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خاشقجي: متابعة عریضة األمراء یتوقف على التقدم الذي  
 (الجزیرة)یطرأ بشأنھا

 
أعید الیوم تعیین جمال خاشقجي رئیسا لتحریر جریدة الوطن السعودیة بعد أربعة أعوام 

إجراء اعتبره الصحفي المذكور تخفیفا للقیود المفروضة على وسائل من إقالتھ في 
 .اإلعالم

واعتبر خاشقجي أن الزمن قد تغیر واإلعالم بات أكثر انفتاحا مقارنة بما كان قبل أربعة 
أعوام، مضیفا أن األمور التي كانت تعتبر مثیرة للجدل باتت تناقش اآلن في أي صحیفة 
 .سعودیة

یل من رئاسة تحریر "الوطن" المملوكة ألمیر منطقة عسیر خالد وكان خاشقجي قد أق
الفیصل بعد أن احتج رجال دین على مقاالت لھ صورت أفراد ھیئة األمر بالمعروف 
 .والنھي عن المنكر بأنھم مستبدون وأصحاب أفكار عفا علیھا الزمن

ة"، مضیفا وقال الصحفي السعودي "كانوا بحاجة لرئیس تحریر جید وكنت بحاجة لوظیف
 .أن التغییر في السعودیة یشجعھ لكنھ "یعرف الحدود" الممنوع تخطیھا

وینظر إلى الملك عبد هللا على أنھ مؤید حذر لإلصالح، لكن اإلصالحات االقتصادیة كانت 
 .لھا األولویة عن اإلصالحات السیاسیة واالجتماعیة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم

یة انتقاداتھا الحادة لصحیفة الوطن بسبب مقاالت كتابھا المؤیدین وواصلت المؤسسة الدین
 .لإلصالح

 إصالحیة عریضة
عریضة تدعو لإلصالح قدمھا كبار األمراء لكن وسائل اإلعالم السعودیة لم تشر إلى 

 .للملك السعودي ھذا الشھر واعتقل بعض الموقعین علیھا

 .ویملك معظم الصحف السعودیة أمراء ذوو نفوذ وتخضع لرقابة مشددة من الحكومة

الذي عمل في اآلونة األخیرة مستشارا لألمیر تركي الفیصل سفیر -وقال خاشقجي 
إن متابعة مسألة العریضة إعالمیا یتوقف على مدى التقدم  -نالسعودیة في واشنطن ولند

 .الذي یحرز بشأنھا
وأضاف "إذا كان ھناك رد (من الحكومة) فقد نغطیھا، لكن بما أنھا تبدو حوارا خاصا بین 

السمو فال ینبغي أن نتدخل نحن العاملین في مجال اإلعالم في  عدد من المواطنین وصاحب
 ."ذلك

 المصدر : رویترز
 

" 
 للملك وسائل اإلعالم السعودیة لم تشر إلى عریضة تدعو لإلصالح قدمھا كبار األمراء

 السعودي ھذا الشھر واعتقل بعض الموقعین علیھا
" 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/4/16/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%ac%d9%8a-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9
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-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-9
-82%D8%AC%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%
-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7
-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 
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 (أرشیف-خاشقجي یقول إنھ اختار المنفى االختیاري خشیة االعتقال (الجزیرة

السعودي جمال خاشقجي إنفاق الملیارات للقضاء على انتقد الكاتب واإلعالمي 
 .مصر والدیمقراطیة في اإلخوان المسلمین جماعة

وقال في تغریدة على حسابھ على تویتر "صرفوا الملیارات ضد اإلخوان ونحروا 
 ."الدیمقراطیة بمصر لیقضوا علیھم

لیل نھار  الریاض ج "یحاِرب مركزوأضاف الكاتب السعودي الذي یعیش في الخار
لتشویھھم (اإلخوان) وفي كل فرصة انتخابیة یفوزون. قبل قلیل تیار مقرب منھم یفوز 

 ."الكویت ت اتحاد طلبةبانتخابا
  

وكان خاشقي قد قال في مقال لھ بمجلة "دیر شبیغیل" األلمانیة قبل أسبوع إن "المناخ 
تعكسھ حملة أطلقت على اإلنترنت لمطالبة المواطنین بالتجسس السعودیة يالسائد اآلن ف

 ."اءعلى بعضھم البعض، ووضع المعارضین والناقدین في قائمة سود
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أن ھذه "األسالیب الوضیعة تظھر أن السبب في عدم ظھور أي  وذكر الكاتب في مقالھ
، ھو أنھ ال أحد محمد بن سلمان صوت بالسعودیة، إال أصوات المسبحین بحمد ولي العھد

 ."بالمملكة اآلن یجرؤ على التعلیق
األمیركیة في سبتمبر/أیلول الماضي قال إن  واشنطن بوست وفي مقال آخر لھ بصحیفة

ختیاري مع احتمال العدید من المثقفین السعودیین، بمن فیھم ھو نفسھ، اختاروا المنفى اال
 .تعرضھم لالعتقال إذا عادوا لبالدھم

إلى أن ما یثیر االستغراب ھو النقد الذي یوجھھ مسؤولون سعودیون لإلسالمیین،   ولفت
في الوقت الذي تمثل فیھ المملكة "األم لكل تیارات اإلسالم السیاسي" إلى حد أنھا تصف 

 .اإلسالمیةنفسھا في "أعلى قوانینھا أي الدستور" بالدولة 
 المصدر : الجزیرة
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 (الملك سلمان لدى استقبالھ الحریري قبل أیام قلیلة (حساب الحریري الرسمي على تویتر

، وإن لبنان تتسبب في "فوضى عارمة" في الریاض إنقال صحفي سعودي بارز 
ھورة تزعزع أمن الخلیج والمنطقة التي وصفھا بالمتمحمد بن سلمان تصرفات ولي العھد

 .برمتھا

خلقت  السعودیة ففي مقال بصحیفة واشنطن بوست األمیركیة كتب جمال خاشقجي أن
 .مشكلة لنفسھا مع بعض أقوى حلفائھا وھم السنة اللبنانیون

عضھا ال یكن مودة للسعودیة، في وانضم السنة في لبنان إلى طوائف أخرى في المجتمع، ب
 .الذي قدم استقالتھ من الریاض سعد الحریريالمطالبة بعودة رئیس وزرائھم

صنعھ محمد بن سلمان ویتعین علیھ إیجاد مخرج منھ، ویتمثل في استحالة ثمة مأزق آخر 
 .انتخاب رئیس وزراء جدید للبنان ما لم یرجع الحریري إلى وطنھ

الحلیف  حزب هللا وبحسب خاشقجي فإن للسعودیة مبرراتھا إلعالن الحرب على
ین الحكومة اللبنانیة. وكان الدیوان الملكي لم تعد تفرق بینھ وب ، لكنھالطھران الوثیق

 .تجاوزت الخط األحمر إیران السعودي أعلن أن

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/1c24dd3f-7b25-4628-9001-0b74e3fd3c20
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/fb1249d2-ccac-475c-bb54-b971015ba552
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b684ed37-304c-4b68-83d1-8967bb9c4dda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/44d8f375-a22a-40a2-8597-63a610b5b6d8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a


من سمات محمد بن سلمان الثابتة، من الحرب وطالما كان االندفاع والتھور سمة 
تتعلق إلى موجة االعتقاالت التي طالت عددا من األمراء وكبار المسؤولین بتھم  الیمن في

 .بالفساد
واعتبر خاشقجي أن اإلجراءات الصارمة ضد لبنان تأتي انعكاسا للحصار الذي فرضتھ 

، إذ اتسمت قطر على ومصر والبحرین اإلمارات السعودیة وثالث دول أخرى ھي
 .بالمباغتة وانعدام المجال للتفاوض

ومضى إلى القول إنھ على الرغم من نبرة الخطاب السعودي واحتجاجات اللبنانیین 
یس لبیروت من اإلرادة السیاسیة وال للسعودیة قدرة على مواجھة حزب هللا. ومطالبھم، فل

ذلك أنھ ال توجد قوة قتالیة في لبنان قادرة على مقارعة القوة العسكریة لتلك الجماعة 
 .المسلحة

والشيء المؤكد أن السعودیة لن توظف "مواردھا الشحیحة" في شن حرب أخرى في وقت 
 .مشتعال ما یزال الصراع في الیمن

؟ یتساءل خاشقجي قبل أن یعقب قائال إذا صحت التقاریر التي تحدثت إسرائیل وماذا عن
كبیر  وجارید كوشنر ضي بین محمد بن سلمانعن اجتماعات انعقدت الشھر الما

مستشاري الرئیس األمیركي وصھره بشأن احتمال توجیھ ضربة لحزب هللا، فإن األمور 
 .خذ معنى جدیدا بالنظر إلى األحداث التي أعقبت ذلكتأ

فلبنان یجد نفسھ في وضع صعب فھو یرید عالقات سیاحیة واستثماریة جیدة مع السعودیة، 
لكنھ یرى في الوقت نفسھ ما یفعلھ حزب هللا في الداخل، واألھم من ذلك ما یقوم بھ في 

حیث تخوض عناصره غمار حرب ھناك دعما "لطاغیة"، في إشارة إلى  سوریا الجارة
 .بشار األسد الرئیس

، ومنعت بیروت تحاول التأثیر على الساحة السیاسیة في تاریخیا ولقد ظلت السعودیة
، ولّوحت بمقاطعة الحكومة اللبنانیة ما 2016رعایاھا من السفر إلى لبنان في فبرایر/شباط 

میشال  لم تقطع صالتھا بحزب هللا. لكنھا أیضا وافقت على تسویة انتُخب بموجبھا
رئیسا للبالد، وھو الذي تربطھ عالقات وثیقة مع حزب هللا، إلى جانب انتخاب سعد  عون

الحریري رئیسا للوزراء في محاولة منھا الستمالة حلفاء حزب هللا الرئیسیین إلیھا من أجل 
 .اسي إلیرانإحداث شرخ في صفوف حلیف أس

ویرى كاتب المقال في استقالة الحریري مؤشرا واضحا على أن ولي العھد السعودي لم 
من وجھة نظر -یعد یفضل ممارسة ضغوط عبر قنوات خلفیة على لبنان، ولعل مرد ذلك 

الذي یحتفظ بعالقة قویة مع محمد بن  دونالد ترمب إلى تأثیر الرئیس األمیركي -خاشقجي
 .سلمان

ذا الشعور. فھل یمقتان إیران وحزب هللا، وتشاطرھما إسرائیل ھ -محمد وترمب-فاالثنان 
سیدعم ترمب السعودیین إذا ما اختاروا منازلة حزب هللا في حرب أو بحصار على غرار 

" 
ترمب السعودیین إذا ما اختاروا منازلة حزب هللا في حرب أو بحصار على ھل سیدعم 

غرار حصار قطر؟ سؤال یرى خاشقجي أن إجابتھ تكمن في أن السعودیین سیكونون 
 بحاجة إلى مساعدة ترمب لھم حینھا

" 
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حصار قطر؟ سؤال یرى خاشقجي أن إجابتھ تكمن في أن السعودیین سیكونون بحاجة إلى 
 .مساعدة ترمب لھم حینھا

تزید من حدة وختم الكاتب مقالھ باإلشارة إلى أن تصرفات محمد بن سلمان "المتھورة" 
 .والمنطقة برمتھا دول الخلیج التوتر وتقوض أمن

 المصدر : نیویورك تایمز
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 (خاشقجي: لدینا ولي عھد كرس من خالل حملة االعتقاالت سلطاتھ المطلقة مدنیا وعسكریا (الجزیرة

بالمملكة  الكاتب واإلعالمي السعودي جمال خاشقجي إن أجواء القمع الحالیة قال
الشرقیة سابقا (شتازي) مضیفا أن ولي  ألمانیا مخابرات جھاز بأفعال وممارسات تذكره

ت "سلطاتھ المطلقة مدنیا كرس من خالل حملة اعتقاال محمد بن سلمان العھد األمیر
 ."وعسكریا

أن المناخ  -بأسبوعیة دیر شبیغیل األلمانیة الصادرة السبت في مقال-خاشقجي  ورأى
تعكسھ حملة أطلقت على اإلنترنت لمطالبة المواطنین بالتجسس  السعودیة السائد اآلن في

 .على بعضھم البعض، ووضع المعارضین والناقدین في قائمة سوداء

وذكر الكاتب في مقالھ المعنون بـ "ولي العھد القادر على كل شيء" أن ھذه "األسالیب 
إال أصوات المسبحین -سعودیة الوضیعة، تظھر أن السبب في عدم ظھور أي صوت بال

 ."ھو أنھ ال أحد بالمملكة اآلن یجرؤ على التعلیق -بحمد ولي العھد محمد بن سلمان
الذي اعتقل  الولید بن طالل وھو أحد المقربین من األمیر الثري-ونوه خاشقجي 

بأن اعتقال أمراء من األسرة الحاكمة  -الحملة األخیرة لمحاربة الفساد بالمملكة ضمن
ووزراء سابقین ومدیرین كبار قبل أیام، سبقتھا قبل ثالثة شھور حملة مماثلة اعتقل فیھا 
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دین ورجال األعمال المرموقین بتھم مزعومة تھدف سبعین من المثقفین وعلماء ال أكثر من
 .لقمع كافة أشكال النقد

أن المعتقلین في الحملة األولى من غیر المعروفین في  وأوضح اإلعالمي السعودي
الخارج، بعكس المسجونین بفندق ریتز كارلتون، ومعظمھم من الداعین لإلصالح والسماح 

 .للنساء بقیادة السیارات
أنھا ستقود  -حتى اآلن على األقل-ال تظھر  الریاض لتحوالت الراھنة فيواعتبر أن "ا

كرس من خالل حملة  -كم رسمیالم یتول الح-لنظام حكم أكثر عدال، فلدینا اآلن قائد 
 ."اعتقاالت سلطاتھ المطلقة مدنیا وعسكریا

المتطلعة لتحول تشارك فیھ -وأشار الكاتب إلى أن أصوات األجیال السعودیة الشابة 
 .باتت تعبر بشكل متزاید عن انزعاجھا الشدید من سیاسات ولي العھد -ویمنحھا صوتا
 جنون العظمة

وفق  1979مناخا من جنون العظمة لم یكن موجودا منذ عام السعودیة تشھد حالیا 
أن ابن سلمان تجاوز السعي لخالفة والده إلى تشبیھ نفسھ بمؤسس  یرى الذي خاشقجي

عبد العزیز آل سعود "فھو ال یذھب لمؤتمر أو فعالیة إال وحرص على  المملكة الملك
 ."التقدم بمفرده وعلى مسافة من مرافقیھ

ولي العھد قلب البروتوكول الملكي رأسا على عقب، لكنھ لم یمس بنظام المقال أن  ورأى
أربعین أمیرا شابا، لیسوا  المحسوبیة السائد، وقال إن ابن سلمان عین في مناصب حساسة

إال مجرد أتباع یخشونھ وال یجرؤون على نقده بكلمة، ألنھم یعتبرون أن رضاه ھو 
 .طریقھم لمزید من السلطة والنفوذ

، وأوضح أن العرب الكاتب أن السلطة المطلقة طریق خاطئ مھما كان ذكاء الحاكم واعتبر
لدیھم تجارب سیئة مع قادة افترضوا فیھم الوطنیة لكنھم سریعا ما تحولوا لدكتاتوریین 

حروب انتھت  مسؤولین عن معاناة شعوبھم وتردي أوضاعھم، وإقحام بلدانھم في
 .بالھزیمة

أنجیال  تواقون لنموذج حكم كالذي تقوده المستشارة األلمانیةوأشار إلى أن معظم العرب 
، مضیفا أنھ یتمنى أن تواجھ شي جین بینغ ، ولیس كالذي یطبقھ الرئیس الصینيمیركل

بالده الفساد بحملة صادقة وشاملة ولیس إجراءات تستھدف أعدادا قلیلة، وتھز ثقة 
 .دالمستثمرین وتضعف االقتصا

أن تصبح للسعودیة القدرة  عن أملھ في خاشقجي عبر أما فیما یخص القضایا اإلقلیمیة، فقد
 .دون الحاجة للحرب الیمنو لبنانو سوریا على مواجھة النفوذ اإلیراني وإنھائھ في

 المصدر : الصحافة األلمانیة,الجزیرة
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 عربي األخبار

اھتمام دولي باختفاء خاشقجي وأنقرة 
 تؤكد وجوده بالقنصلیة السعودیة

4/10/2018 
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Video Play 

 (الشرطة التركیة تراقب القنصلیة السعودیة في إسطنبول بعد اختفاء جمال خاشقجي (رویترز

عقب زیارتھ  اختفاء اإلعالمي السعودي جمال خاشقجيیبدو أن 
سیأخذ أبعادا دولیة، حیث أعلنت األمم المتحدة والوالیات  إسطنبول في السعودیة القنصلیة

المتحدة متابعتھما للقضیة، وأكدت أنقرة أن خاشقجي ال یزال بالقنصلیة، وھو ما نفاه 
 مسؤول سعودي.

ن حق المتحدث باسم األمین العام لألمم المتحدة عن أملھ بالعثور على وأعرب فرحا
خاشقجي وأن یكون سالما، وقال إن المنظمة الدولیة ال تملك أي معلومات مباشرة عما 

 حدث لھ، لكنھا ستتابع الموضوع لمعرفة المزید.

للحصول ونقلت رویترز عن مسؤول أمیركي أن وزارة الخارجیة تتابع القضیة وتسعى 
 على معلومات بشأنھا.
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وقالت منظمة "مراسلون بال حدود" إن اختفاء خاشقجي "یثیر قلقا بالغا"، داعیة السلطات 
 السعودیة والتركیة إلى "القیام بما ھو ضروري لیعاود الظھور حرا في أسرع وقت".

توجھ لدى بدورھا، اعتبرت لجنة حمایة الصحفیین أن االختفاء یثیر القلق "بالنظر إلى 
 السلطات السعودیة لتوقیف الصحفیین المعارضین".

 

خاشقجي سبق أن انتقد وضع حقوق اإلنسان ببالده في مقاالت نشرتھا صحیفة 
 (الجزیرة) واشنطن بوست

 تأكید ونفي
من جھتھ، قال المتحدث باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن في مؤتمر صحفي "طبقا 

 لدینا فإن ھذا الشخص السعودي الجنسیة ال یزال في القنصلیة حتى اآلن".للمعلومات التي 

وأكد أن وزارة الخارجیة التركیة والشرطة تراقبان الوضع من كثب، وأن أنقرة على 
 اتصال بمسؤولین سعودیین، معبرا عن أملھ "في أن تحل ھذه المسألة سلمیا".

یاسین أقطاي فقال إن اختطاف الصحفي  أما مستشار رئیس حزب العدالة والتنمیة في تركیا
السعودي إن حدث فھو جریمة في حق تركیا واعتداء على كرامة الشعب التركي، نافیا أن 

تكون السلطات السعودیة قد طلبت ترحیلھ، ومؤكدا أن تركیا ال تسلم المعارضین السیاسیین 
 إلى بلدانھم.



كي رجب طیب أردوغان، وأن وأضاف أقطاي أن خاشقجي بمثابة ضیف لدى الرئیس التر
 الرئیس "لن یسكت على ھذا الظلم".

كما أوضح المستشار التركي أنھ أجرى اتصاالت مع السفیر السعودي في تركیا عقب 
 لم یعد للتواصل معھ. سماعھ بالخبر، ووعده بأن یتابع األمر، لكن السفیر

ھا إنھا تتابع التقاریر نقلت رویترز عن القنصلیة السعودیة في إسطنبول قول في المقابل،
اإلعالمیة عن اختفاء خاشقجي بعد خروجھ من القنصلیة، وأنھا تقوم بإجراءات المتابعة 

 والتنسیق مع السلطات التركیة لكشف مالبسات اختفائھ.

وكان مسؤول سعودي قد نفى لرویترز إن یكون خاشقجي في القنصلیة السعودیة، أو أن 
 شقجي نفت من جدید أن یكون قد خرج من القنصلیة.السعودیة تحتجزه. لكن خطیبة خا

كما نفت خطیبة خاشقجي تعلیقات المسؤول السعودي بأنھ غادر القنصلیة، وھي تعتصم 
 أمامھا سعیا للحصول على معلومات بشأن مصیره.

 

 (رویترز) تعتصم أمام القنصلیة (یسار) خطیبة خاشقجي

 أزمة دبلوماسیة 
وقال مراسل الجزیرة في إسطنبول عمر الحاج إن المسؤولین األتراك كانوا یحاولون حل 



األزمة بعیدا عن اإلعالم إال أن امتدادھا منذ الثالثاء قد ینذر بأزمة دبلوماسیة مع 
 .السعودیة

التي یعمل - واشنطن بوست وقال إیلي لوبیز رئیس تحریر صفحة الرأي في صحیفة
في بیان "عجزنا عن االتصال بجمال الیوم، ونحن قلقون جدا ونود  -خاشقجي لصالحھا

ن احتجازه بسبب معرفة مكان وجوده.. نراقب الوضع عن كثب ونحاول جمع معلومات، إ
 عملھ صحفیا ومعلقا سیكون ظالما ومشینا" في حال تأكده.

وألغى حساب "معتقلي الرأي" في السعودیة على موقع تویتر تغریدة سابقة ذكر فیھا أن 
قالت وكالة األنباء السعودیة  في حین خاشقجي وصل بالفعل إلى السعودیة بعد "اختطافھ"،

) مطلوبا في قضایا احتیال، دون إنتربولالشرطة الدولیة (إن المملكة استردت أمس عبر 
 ذكر اسمھ.

لماضي ألحد أصدقائھ عن نیویورك تایمز إن خاشقجي أعرب االثنین ا من جھتھا، قالت
 خوفھ من االعتقال والترحیل إلى السعودیة إذا ذھب إلى القنصلیة.

وسبق أن كتب خاشقجي مقاال في "واشنطن بوست" قبل عام قال فیھ "عندما أتحدث عن 
الخوف والترھیب واالعتقاالت وتشویھ صورة المثقفین ورجال الدین الذین یتجرؤون على 

 أقول لكم إنني من السعودیة، فھل تفاجؤون؟". قول ما یفكرون فیھ، ثم
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (خاشقجي دخل أمس مقر القنصلیة السعودیة في إسنطبول وانقطع االتصال بھ (الجزیرة

الحكومة التركیة لرویترز الیوم األربعاء إن اإلعالمي السعودي قال مسؤولون كبار في 
جمال خاشقجي ال یزال في قنصلیة بالده في إسطنبول، وذلك بعد تضارب األنباء بشأن 

 .مصیره

وكان خاشقجي دخل قنصلیة بالده في إسطنبول أمس الثالثاء، ولم تتضح األسباب التي 
 .خاوف حول إمكانیة خطفھ ونقلھ إلى السعودیةأثیرت م منعتھ من مغادرة المبنى، في حین

ساعة الماضیة، تضاربت األنباء بشأن مصیر خاشقجي، وفتحت الشرطة  24وخالل 
 .التركیة تحقیقا في ادعاءات باختفائھ

ونقل مراسل الجزیرة عن خطیبة خاشقجي قولھا إنھ دخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول 
لحصول على بعض الوثائق الخاصة بإتمام زواجھ منھا، أمس الثالثاء عند الواحدة ظھرا ل

 .وإن القنصلیة السعودیة كانت على علم مسبق بقدومھ إلیھا



وقالت إن خطیبھا توجھ إلى القنصلیة إلجراء معامالت عائلیة فیھا قبل أسبوع من الیوم، 
 .لكن موظفي القنصلیة طلبوا منھ العودة بعد أیام إلتمام اإلجراءات

وأضافت الخطیبة أن خاشقجي سلمھا ھاتفھ المحمول ودخل القنصلیة، ولم یخرج منھا، 
وبعد نحو ثالث ساعات راجعت مسؤولین في القنصلیة، لكنھم أبلغوھا بمغادرتھ المكان، 

 .فاتصلت بالسلطات التركیة

أرسلت  -الذي تقع فیھ القنصلیة السعودیة-وذكر المراسل أن السلطات في حي بیشكتاش 
 .وریة شرطة، لكن القوانین واألعراف الدبلوماسیة ال تسمح لھا بدخول القنصلیةد

 طي الكتمان
وقال إن الشرطة سألت المسؤولین في القنصلیة عن مصیر خاشقجي، لكنھا أبقت أجوبتھم 

 .طي الكتمان، وضمتھا إلى التحقیق الذي فتحتھ في القضیة

موقع تویتر تغریدة سابقة كان ذكر فیھا وألغى حساب "معتقلي الرأي" في السعودیة على 
 .أن خاشقجي وصل بالفعل السعودیة بعد "اختطافھ" ظھر الثالثاء في إسطنبول

من جھتھا، قالت وكالة األنباء السعودیة إن المملكة استردت الثالثاء عبر الشرطة الدولیة 
 .(إنتربول) مطلوبا في قضایا احتیال، لكنھا لم تذكر اسم المواطن المعني

كان مطلوبا  -بعد أن فّر من البالد-وأضافت الوكالة أن المواطن السعودي الذي استردتھ 
 .في قضایا تتعلق بشیكات دون رصید

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزیرة إن السلطات التركیة ذكرت أنھا تواصلت مع السفیر 
ات عن السعودي في أنقرة بشأن موضوع خاشقجي، فأكد أنھ لیست لدیھ أي معلوم

 .الحادثة
 المصدر : رویترز
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 (یُتوقع أن یثیر اختفاء خاشقجي أزمة جدیدة في العالقة بین تركیا والسعودیة (الجزیرة

ما زالت أزمة اختفاء اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي تثیر زوبعة واسعة في العالم 
، وسط تضارب بشأن مصیره بعد تأكید مغردین وصولھ إلى العاصمة االفتراضي

 .السعودیة الریاض، وتأكید مصادر تركیة وجوده في القنصلیة السعودیة بإسطنبول

ونقلت وكالة رویتز قبل قلیل عن مسؤول تركي تأكیده أن خاشقجي ما زال في مقر قنصلیة 
 .بالده في إسطنبول

 دخل ولم یخرج
أن الرجل  -خطیبة خاشقجي للجزیرة وفقا للمسؤول التركي ولما قالتھ-ذا فالثابت وعلى ھ

دخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول یوم الثالثاء عند الواحدة ظھرا للحصول على بعض 
 .الوثائق الخاصة بإتمام زواجھ، ولكنھ لم یخرج منھا بعد



ت الصحف العالمیة والعربیة ورغم االھتمام اإلعالمي الواسع بقضیة خاشقجي من كبریا
ومواقع التواصل االجتماعي، فقد بقیت المعطیات شحیحة بشأن مصیره، وتوقفت مسارات 

 .القصة وتطوراتھا من حیث بدأت: عند القنصلیة السعودیة في إسطنبول

أو بالحد -ویمكن تلمس مستوى الحرج الذي تشعر بھ السلطات التركیة في ظل اختطاف 
واطن أجنبي فوق أرضھا وتحت مسؤولیتھا األمنیة واألخالقیة، ولكن ما م -األدنى اختفاء

 ھي حدود التصرف والتحرك المتاحة أمامھا؟

ویطرح األمر في الوقت ذاتھ تساؤالت بشأن األدوار التي تضطلع بھا القنصلیات والبعثات 
الدول في الدبلوماسیة األجنبیة، وحدود الحمایة والحصانة التي تتمتع بھا، وكیف تتصرف 

 .إطار تعاطیھا مع القنصلیات والبعثات ذات الطبیعة الدبلوماسیة في أراضیھا

 حصانة كاملة
مرجعا دولیا في تعاطي الدول مع  1961تمثل اتفاقیة فیینا للعالقات الدبلوماسیة عام 

البعثات الدبلوماسیة، وھي اتفاقیة دولیة تحدد اإلجراءات والضوابط الخاصة بالعمل 
 .سي بین الدول، وتبین الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسیةالدبلوما

من ھذه االتفاقیة أن مباني البعثة األجنبیة تتمتع بالحرمة، ولیس لممثلي  22وتنص المادة 
 .إال إذا وافق على ذلك رئیس البعثة الحكومة المعتمدین لدیھا الحق في دخول ھذه المباني

المادة على الدولة المعتمد لدیھا التزاما خاصا باتخاذ كافة الوسائل الالزمة وتوجب نفس 
لمنع اقتحام أو اإلضرار بمباني البعثة وبصیانة أمنھا من االضطراب أو من الحط من 

 .كرامتھا

وطبقا لھذه المادة ال یجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتھا أو كل ما یوجد فیھا من 
 .سائل النقل عرضة لالستیالء أو التفتیش أو الحجز ألي إجراء تنفیذيأشیاء أو كافة و

أنھ ال یجوز فتح أو حجز الحقیبة الدبلوماسیة، بینما  من نفس االتفاقیة 27وتنص المادة 
تتحدث مواد أخرى بتفاصیل طویلة عن حقوق الممثلین الدبلوماسیین، وواجبات الدول في 

 .اتھمحمایتھم والحفاظ على سالمتھم وحری

 .وبدورھا تتضمن اتفاقیة فیینا للعالقات القنصلیة ضوابط وواجبات مشابھة
  

   

 أزمات دبلوماسیة
ورغم ما تسطره النصوص واالتفاقیات الدولیة من قواعد والتزامات، فالواقع یقول إن 

ذلك في أحیان الدول ال تلتزم جمیعھا بمقتضیات تلك القواعد واالتفاقیات، ویترتب على 
 .كثیرة توترات وأزمات دبلوماسیة شدیدة



ومن أشھر حوادث االعتداء على المقار الدبلوماسیة اقتحام طلبة إیرانیین مقر السفارة 
أمیركیا، وھي  52دعما للثورة اإلیرانیة واحتجاز  1979األمیركیة في طھران عام 

 .عدیدة الحادثة التي ساھمت في توتر العالقة بین البلدین لعقود

ورغم أنھا الحالة األشھر في االعتداء على البعثات الدبلوماسیة فإنھا لیست الوحیدة، فقد 
شھدت بلدان عدیدة اعتداءات متفاوتة في أسبابھا وتداعیاتھا على السفارات األجنبیة، وھي 

 .االعتدءات التي قادت في أغلب األحیان إلى توتر العالقة بین البلدین

ار السفارات والقنصلیات وبحكم القانون الدولي أرضا تابعة لدولھا ال ومع ذلك تبقى مق
یجوز اقتحامھا أو التعدي علیھا من طرف سلطات الدولة المضیفة، حتى مع وجود 

 .تحفظات على أنشطتھا أو القائمین علیھا

ومن أبرز أمثلة الحصانة التي تتوفر للمقار الدبلوماسیة حالة مؤسس ویكیلیكس جولیان 
بمقر سفارة اإلكوادور في العاصمة البریطانیة لندن،  2012نج الذي یحتمي منذ العام أسا

دول من بینھا الوالیات المتحدة،  ووصلت كلفة حمایتھ إلى مالیین الجنیھات، وتطالب بھ
ومع ذلك یقف الجمیع عاجزا أمام حالتھ، وال تستطیع لندن اقتحام سفارة اإلكوادور 

 .للوصول إلیھ

لى تلك القواعد والسوابق یتضح أن السلطات التركیة ستجد صعوبة في مواجھة وبالنظر إ
 .حالة اإلعالمي جمال خاشقجي بالنظر إلى وجوده داخل مقر قنصلیة بالده

وال یستبعد مراقبون أن تسعى السلطات السعودیة لمساومة نظیرتھا التركیة في ملفات 
ي كلتا الحالتین تبقى العالقة بین الطرفین أخرى مقابل السماح بترحیلھ أو اإلفراج عنھ، وف

مفتوحة على احتماالت كثیرة في ضوء الخیارات والمآالت التي ستتجھ إلیھا أزمة 
 .خاشقجي غیر المسبوقة في تاریخ العالقة بین البلدین

 المصدر : الجزیرة,مواقع إلكترونیة
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 (صورة خارجیة للقنصلیة السعودیة في إسطنبول (رویترز

 إسطنبول-خلیل مبروك
ما زالت قضیة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي تتفاعل سیاسیا وإعالمیا منذ 

الخارجیة التركیة السفیر السعودي لدیھا الذي أنكر علمھ بسبب ، حیث استدعت الثالثاء
أنھ ما زال  تركیا ، بینما تؤكدإسطنبولفی السعودیة اختفاء خاشقجي بعد زیارتھ للقنصلیة

 ھناك، مما أثار جدال في اإلعالم التركي.
ولید الخریجي  أنقرة وذكرت تقاریر إعالمیة محلیة الیوم الخمیس أن السفیر السعودي لدى

أبلغ یاووز سلیم كیران نائب وزیر الخارجیة التركي إثر استدعائھ أمس إلى الخارجیة 
التركیة ومطالبتھ بتقدیم توضیحات فوریة، أنھ لیست لدیھ معلومات عن خاشقجي، وأنھ 

 سیبلغھم بمجرد حصولھ على أي منھا.
إن "ھناك جھودا تبذل لتوضیح المزاعم بشأن خاشقجي..  لرویترز وقال مسؤول تركي

ة منذ أمس بین تركیا "االتصاالت مستمر نعتقد أنھا ستأتي بنتیجة إیجابیة"، وتابع أن
 والسعودیة للتغلب على المشكلة الخاصة بخاشقجي".
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وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن أمس أن أنقرة تمتلك معلومات تدل على 
أن خاشقجي "ال یزال داخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول"، وعبر عن أملھ بأن یتم حل 

وقوانین الجمھوریة  القانون الدولي للحادثة أبعادا من حیث القضیة بسالسة، مشیراً إلى أن
 التركیة ومن الناحیة اإلنسانیة.

  

 اإلعالمتغطیات  
وتناولت وسائل اإلعالم التركیة في تغطیات الخمیس االختفاء الغامض لخاشقجي، وركزت 

على سؤال "أین اختفى؟"، في إشارة منھا إلى حالة اإلرباك التي تركھا نقص المعلومات 
 في أوساط السیاسة واإلعالم.

أنھ ما زال  وقالت صحیفة "خبر ترك" في تقریر لھا إن الحقیقة الوحیدة المؤكدة ھي
في إسطنبول، وأنھا  الریاض مفقودا، مؤكدة أن طواقمھا الصحفیة تواصلت مع قنصلیة

 یمكنھا اإلدالء بھا.أبلغتھم بأنھ ال توجد معلومات 
المنتشرة في محیط القنصلیة السعودیة،  الشرطة التركیة ونشرت الصحیفة صوراً لقوات

جنكیز خطیبة خاشقجي التي تعتصم أمام القنصلیة بانتظار معرفة وصوراً أخرى لخدیجة 
 مصیره.

" التركي عن مصیر خاشقجي، وقال تحت عنوان "أین 7بدوره تساءل موقع "خبر 
اختفى؟" إن لغز اختفائھ بعد زیارتھ لقنصلیة بالده دفع الصحافة العالمیة إلى التساؤل حول 

 انتھاكات حقوق اإلنسان في السعودیة.

نت وكالة األنباء السعودیة نشرت بیانا للقنصلیة السعودیة أكدت فیھ أنھا تنسق مع وكا
السلطات التركیة لكشف مالبسات اختفاء خاشقجي، حیث علق الموقع اإللكتروني لصحیفة 

"میلي غازیت" الیوم على بیان القنصلیة بالقول إنھا مطالبة باإلجابة على سؤال "أین 
 اختفى؟".

الموقع اإللكتروني لصحیفة "حّریت" آردینش جیلیكان فقال تحت عنوان أما الكاتب في 
"الصحفي السعودي أصبح لغزاً في القنصلیة"، إن خاشقجي الذي یعمل لصالح 

محتجز في القنصلیة، بینما ینتشر رفاقھ من وسائل اإلعالم  واشنطن بوست صحیفة
 األجنبیة األخرى خارجھا بحثا عن أي معلومة عنھ.

وأضاف أن اإلعالمي السعودي سیخرج من القنصلیة عاجالً أو آجالً، وسیتم بذلك حل 
 الكثیر من األلغاز المتعلقة باختفائھ.

ناحیتھ، قال الكاتب في موقع "دوار غازیت" حقي سنمیز إن سمعة خاشقجي كصحفي من 
حر معروف بحرصھ على الحقوق والحریات، ھو السبب الرئیسي وراء اھتمام وسائل 

 .اإلعالم والصحافة األجنبیة العاملة في تركیا بملف اختفائھ
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (عناصر الشرطة أمام القنصلیة السعودیة في إسطنبول (رویترز

 إسطنبول-خلیل مبروك
لحل أزمة الكاتب  السعودیة أكد محللون أتراك أنھ ال یمكن الجزم ببدء بالدھم اتصاالت مع

أمس  ولإسطنب في مدینة الریاض السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخولھ قنصلیة
الثالثاء، وسط مخاوف من اندالع أزمة دبلوماسیة إذا تأكد خطف السعودیین للكاتب 

 المعارض.

إن  وفي أول تصریح رسمي، قال ناطق باسم الرئاسة التركیة مساء الیوم األربعاء
 "معلوماتنا تفید بأن خاشقجي ما زال داخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول".

زب العدالة والتنمیة الحاكم یاسین أقطاي للجزیرة بأن الحكومة كما صرح المتحدث باسم ح
لیست مكانا مناسبا یتم من  تركیا التركیة تدین بكل الوسائل اختفاء الصحفي السعودي، وأن

 خاللھ استھداف السعودیة، سواء على صعید األفراد أو المؤسسات.

من جھة أخرى، قال مراقبون أتراك للجزیرة نت إن بالدھم تفضل العمل "بصمت" لحل 
لغز اختفاء خاشقجي، خاصة بعدما نقلت رویترز عن مسؤول سعودي رفضھ االتھامات 
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فھ، حیث قال إن خاشقجي غادر القنصلیة بعد فترة قصیرة من بتنفیذ عملیة مدبرة الختطا
 دخولھا.

 

 (الجزیرة) ساعة 24خاشقجي مختٍف منذ أكثر من 

وكانت تقاریر في مواقع إخباریة قد تحدثت عن اتصاالت دبلوماسیة بین تركیا والسعودیة 
الرسمیة التركیة خبر اختفاء إلیجاد مخرج الحتواء الموقف، بینما تناولت وسائل اإلعالم 

 خاشقجي باقتضاب شدید، ونسبت تفاصیلھ في أغلب تغطیاتھا إلى وسائل اإلعالم العربیة.
رسمیا بما یحّمل الریاض مسؤولیة اختفاء اإلعالمي السعودي  أنقرة وحتى اآلن، لم تصرح

على أراضیھا، وعزا المحلل السیاسي التركي مصطفى أوزجان السبب في ذلك إلى 
حرص سلطات بالده على العمل بھدوء وعبر القنوات الخلفیة الحتواء الموقف وتأمین 

 سالمة خاشقجي.
إنھ إذا ثبت اختطاف خاشقجي من قبل السعودیة فستكون لذلك وقال أوزجان للجزیرة نت 

تأثیرات كبیرة على عالقات المملكة بتركیا، وعلى سمعة الریاض في المحافل الدبلوماسیة 
سعد  والدولیة، وسیعتبر نموذجا مصغًرا لعملیة اختطاف رئیس الوزراء اللبناني

 .من قبل الریاض، حسب تعبیره الحریري
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (خطیبة جمال خاشقجي التركیة (یسار) وصدیقتھا تنتظران خارج القنصلیة السعودیة بإسطنبول أمس (رویترز

اھتمت صحف أمیركیة رئیسیة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب زیارتھ 
إحداھا إن احتجازه المحتمل بالقنصلیة  أمس، وقالت التركیة إسطنبولقنصلیة بالده بمدینة

یُعد آخر مساعي الحكم بالمملكة إلسكات المعارضة، وقالت إنھ كان یخشى االعتقال 
 .للسعودیة رحیلالتو

إن خاشقجي، ومنذ أن دخل القنصلیة السعودیة بإسطنبول  وول ستریت جورنال وقالت
الیوم، ونسبت إلیھ قولھ بعد مغادرتھ السعودیة نھائیا  أمس، لم یُعرف عنھ أي شيء حتى

 العام الماضي إن المملكة أصبحت خانقة، وأعرب عن خوفھ على حیاتھ.
وأضافت أن خاشقجي أصبح من أبرز المنتقدین للنظام السعودي تحت قیادة ولي 

 "الذي ألغى أي ھامش للحریة". محمد بن سلمان العھد
إن خاشقجي أعرب االثنین الماضي ألحد أصدقائھ عن  نیویورك تایمز من جھتھا، قالت

      خوفھ من االعتقال والترحیل للسعودیة إذا ذھب إلى القنصلیة.
إن أصدقاءه وأقاربھ  -التي یكتب بھا خاشقجي مقاالت بانتظام-واشنطن بوست  توذكر

 قلقون حول سالمتھ بعد اختفائھ.
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ونقلت عن محررة صفحة الرأي العالمي بالصحیفة إیلي لوبیز قولھا إنھم لم یستطیعوا 
التواصل مع خاشقجي، وإنھم قلقون حول مكان وجوده، ومستمرون في مراقبة الوضع عن 

 لجمع أكبر قدر من المعلومات. قرب

وأضافت لوبیز أنھ إذا اتضح أن خاشقجي اعتُقل بسبب عملھ صحفیا ومعلقا سیاسیا، فإن 
 ذلك یُعد ظلما یثیر الغضب.

ووصفتھ بالكاتب الكبیر والمراقب السیاسي المتبصر والملتزم بعمق التبادل المنفتح 
آرائھ التي أصبحت جزءاً من صفحة لألفكار، وقالت إن واشنطن بوست تشرفت بنشر 

 الرأي العالمیة، وتمنت أن یكون سالما، وأن یسمعوا منھ قریبا.
المسؤولین  الریاض ولفتت االنتباه إلى االنتقادات التي وجھھا خاشقجي في مقاالتھ العتقال

ورجال األعمال واألمراء بفندق الریتز العام الماضي، واعتقال الناشطات، وكتابتھ بكثافة 
  .بالیمن عن النفوذ المتنامي لمحمد بن سلمان ودعوتھ لوقف الحرب

أیضا إن الصحفي المخضرم خاشقجي، الذي أصبح ناقدا حادا لنظام  نیویورك تایمز وقالت
الحكم في المملكة، كان یعمل صحفیا من الداخل "بمھارة" إلى أن غادر البالد، وظل لعقود 

     لدوائر الحاكمة بالبالد.قریبا من ا

وكان خاشقجي ذھب للقنصلیة إلجراء معاملة مع خطیبتھ التركیة التي ُرفض دخولھا معھ 
إلكمال اإلجراءات التي یریدھا، وانتظرت في الخارج منذ الواحدة بعد الظھر إلى ما بعد 

 السادسة مساء، لتبلغھا القنصلیة بأن خاشقجي لم یدخل القنصلیة أصال.
 صدر : الصحافة األمیركیةالم
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یة خاشقجي انتقد سیاسة ابن سلمان في تكمیم األفواه واعتقال المنتقدین فكان مصیره االغتیال حسب مصادر أمنیة ترك
 ((رویترز

 الدوحة-الجزیرة نت

أن یكون صحفیا مالحقا من  ربما كان آخر السیناریوھات بل وأبعدھا عن تفكیر خاشقجي
سلطات بالده، وھو الذي كان یوما ما یصول ویجول في ردھات مواقع اتخاذ القرار، وكان 

الملك الراحل عبد یعد نفسھ أحد عراب سیاساتھا التي وصفت بـ "اإلصالحیة" إبان عھد 
 .هللا بن عبد العزیز

فقد  وتركت آثارھا علیھ، اكتوى أخیرا بنیران السلطة، بالمدینة المنورة خاشقجي الذي ولد
للحصول على وثائق عائلیة،  إسطنبول اختفى بعد ساعات من دخولھ مبنى القنصلیة في

ة (واس) إن المملكة استردت الثالثاء الماضي عبر وقت قالت فیھ وكالة األنباء السعودی في
تتعلق بشیكات في قضایا احتیال  -بعد أن فر من البالد-مطلوبا  (إنتربول )الشرطة الدولیة

 .دون رصید

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c0b92454-ae3b-498b-aab9-8adba8b8ca97
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/48dc2402-6a70-4b64-83cd-7c259b7e95a0


عالقا في األذھان، إذ لم تعد  2018وسیبقى تاریخ السادس من أكتوبر/تشرین األول 
القضیة مرتبطة بـ "اختفاء" بل باغتیال خاشقجي داخل القنصلیة حیث تحدثت مصادر عن 

 .بقلیلعلى أنھ غادر القنصلیة مباشرة بعد دخولھا  تعذیبھ وتقطیعھ، بینما الریاض تصر
بدأ مسیرتھ الصحفیة مراسال في صحیفة "سعودي غازیت" اإلنجلیزیة، ثم مراسال لعدد 

من الصحف العربیة الیومیة واألسبوعیة ومنھا الشرق األوسط في المدة الممتدة من 
، واشتھر حینھا بتغطیاتھ المیدانیة للحرب األفغانیة ضد السوفیات 1999 إلى 1987

 .حرب الخلیج الثانیةو الجزائر یر األجل فيوالتحول الدیمقراطي القص
 

  

بعد أن اشتھر بتقاریره وتغطیاتھ، عیّن نائبا لرئیس تحریر صحیفة "عرب نیوز" عام  
، لیتولى بعدھا رئاسة تحریر "الوطن" التي كانت حینئذ أكثر الصحف 2003حتى 1999

لم یدم  لألوضاع الداخلیة، لكن جلوس خاشقجي على كرسي رئاسة التحریرانفتاحا وانتقادا 
 .أكثر من شھرین حیث أُقیل

ورغم تحسره على ضیاع تلك الفرصة التي ستقربھ أكثر من كوالیس السیاسة وصناعھا 
الصحفیین بعد أن  فإن القدر منحھ فرصة حسده علیھا أقرانھ من كبار مواطنیھ في بالده،

، واشنطن ثم لندن األمیر تركي الفیصل مستشارا إعالمیا حین كان سفیرا فياختاره 
 .2007واستمر كذلك حتى 

منحت تلك المحطة خاشقجي أبعادا مختلفة للمشاركة في توضیح سیاسة الریاض في أھم 
أس الفیصل عواصم صنع القرار في العالم، كما قربتھ من أھم مصادر المعلومات حیث تر

 .قبل ذلك جھاز االستخبارات العامة، وكان لھ دور كبیر في رسم السیاسات الخارجیة
خاشقجي الذي ال یخفي میولھ اإلخوانیة وتأثره بھا خاصة أیام شبابھ، عاد إلى الصحافة من 

 -حینھا-رئیسا لتحریر "الوطن" المثیرة للجدل  2007أخرى عام  أوسع أبوابھا، فعیّن مرة
بمناكفاتھا مع ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر المدعومة من  ا یتصلم خاصة

أیضا رأس حربة أحد أجنحة السلطة  وزارة الداخلیة آنذاك، وللمفارقة فقد كانت الصحیفة
المیالة إلى "اإلصالح" وتخفیف القیود الشرعیة التي كانت تفرضھا ھیئة األمر 

 .بالمعروف
  

 الطداخل الب  
عبد هللا بن  كان خاشقجي یرتع في البالط الملكي حین رافق الملك الراحل 2008صیف 

في زیارتھ إلى لندن، وقتئذ قدمھ الملك في حفل االستقبال بقصر بكنغھام  عبد العزیز
 ."بكونھ "أھم صحفي سعودي بریطانیا ملكة إلى

تلك الشھادة الملكیة، فبعد أن خاض معارك فكریة واجتماعیة بصحیفة الوطن  لم تشفع لھ
ھدفا لحمالت شعواء خاصة من التیار  كان یدعو فیھا للتحدیث واإلصالح، وجد نفسھ

تھ مقاال انتقد فیھ الدیني المتشدد، كلفتھ نھایة المطاف منصبھ بعد أن سطر أحد كتاب صحیف
 2010الفكر السلفي، فكانت القطرة التي فاضت بالكأس، وأرغم على تقدیم استقالتھ عام 

 .رغم أنھ كان بالخارج حینھا
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صحفي حرب مثل خاشقجي لم یستسلم لتلك الضربة رغم إیالمھا، ومرة أخرى منحھ القدر 
آل  الولید بن طالل لیاردیرفرصة ذھبیة ومن أحد أبواب األسرة الحاكمة حین استدعاه الم

سعود الذي كان یطمح لتوسیع إمبراطورتیھ اإلعالمیة "روتانا" فاختار خاشقجي لتأسیس 
 .2015لتي ولدت ووئدت في یوم واحد من عام قناة العرب ا

 

بال  خدیجة جنكیز خطیبة الكاتب ظلت تنتظره أمام القنصلیة بإسطنبول
 (األوروبیة) جدوى

التي یقودھا  2030ظل خاشقجي یكتب بعدھا في صحیفة الحیاة مؤیدا لرؤیة المملكة 
الخارجیة خاصة انخراطھا في  ، كما كان یدافع عن سیاسة المملكةمحمد بن سلمان األمیر
، حتى باتت تستضیفھ القنوات العربیة ومراكز ة الحزمعاصف تحت اسم الیمن حرب

محلال سیاسیا "مقربا من السلطة" ورغم أنھ لم یدع ذلك إال أنھ  األبحاث األجنبیة بوصفھ
 .أیضا لم یستنكره

واستمر في الكتابة والتعبیر عن آرائھ التي كان یدافع في بعضھا عن فكر اإلخوان رغم 
 .یدعو إلى استیعاب موجات الربیع العربي ومحاولة دعمھاانتقاده لسیاساتھم، وكان 

بالده من التماھي مع سیاسات  -في تغریدات ومحاضرات بمراكز فكر غربیة-كما حذر 
، مما 2017 بعد انتخابھ رئیسا في ینایر/كانون الثانيدونالد ترامب الرئیس األمیركي

اضطر خارجیة المملكة إلى إصدار بیان قالت فیھ إن خاشقجي لیس لھ عالقة بالحكومة 
 .وإن آراءه تعبر عن وجھة نظره الشخصیة فقط
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ا، فمنعتھ من الكتابة والتغرید بعدھا أخذت عالقة خاشقجي بالسلطات السعودیة منحنى حاد
لمدة تسعة أشھر، لیعود بعدھا ویكتب بصحیفة الحیاة مقاالت لم ترق كثیرا للسلطات حیث 

امتدح في بعضھا فكر اإلخوان، فقرر ناشر الصحیفة خالد بن سلطان آل سعود بعد نحو 
 .شھر إیقاف خاشقجي عن الكتابة نھائیا

 

 (ناشطون) منھم أصدقاء خاشقجيرموزا كثیرة عدد  الحكومة اعتقلت

 رؤوس تتطایر
صمت خاشقجي مدة، وحین رأى الرؤوس من حولھ تتطایر في حمالت اعتقاالت امتدت 

إلى رموز دینیة واجتماعیة وثقافیة، وعدد منھم أصدقاء لھ، قرر الخروج فھاجر إلى 
ینتقد فیھا سیاسة تكمیم  واشنطن بوست الوالیات المتحدة وأخذ یكتب مقاالت بصحیفة

األفواه واعتقال كل من لھ رأي مخالف، كما انتقد محاربة المملكة لجماعات اإلسالم 
 .ي ومعارضتھا للربیع العربيالسیاس

ومن جدید، قوبلت مقاالتھ بحمالت إعالمیة وتحریضیة من الداخل وصفتھ بأقذع التھم 
التي شككت في أصولھ وعدم استحقاقھ  العنصریة والشتائم حتى وصلت مرحلة متقدمة من

 .الجنسیة، غیر أنھ لم یتوقف عن الكتابة والتغرید

وفي الوقت الذي تخوض فیھ السلطات حمالت دعائیة لتلمیع سیاساتھا وتسویق أجندة ملكھا 
یة وبین اإلصالحي المرتقب (محمد بن سلمان) یكتب خاشقجي في أعرق الصحف األمیرك
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ظھراني صناع القرار األمیركي: یفند تلك السیاسات ویشّوه صورة ترید السلطات 
 .السعودیة أن ترسخھا عند أولئك القوم

بدا من إسكات الرجل وابتالعھ في عملیة غامضة  الریاض أمام ذلك، لم تجد سلطات
في سفارات لندن  -وللمفارقة-بسفارتھا في إسطنبول بعد أن كان أحد ألسنتھا 

 .وواشنطن
 المصدر : الجزیرة,مواقع إلكترونیة
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 (خاشقجي اطمأن بعد زیارتھ األولى للقنصلیة ألن أحد موظفیھا قال لھ إنھ معجب بھ ویتابع ما یكتبھ على تویتر (الفرنسیة

في خالف حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ أمس  تركیاو السعودیة
 األول، في قضیة ربما تھدد العالقات بین القوتین اإلقلیمیتین.

ورد ذلك بتقریر في وول ستریت جورنال األمیركیة التي نسبت إلى مسؤولین أتراك 
بالقنصلیة السعودیة حتى مساء أمس  تأكیدھم أن خاشقجي ال یزال موجودا

 وبینھم المتحدث باسم رئاسة الجمھوریة التركیة. إسطنبول في
قجي، قالت وول ستریت جورنال إن الصحفي السعودي وفي معلوماتھا عن اختفاء خاش

كان قلقا على أمنھ قبیل زیارتھ للقنصلیة السعودیة وفقا لخطیبتھ وشخص آخر، لكنھ شعر 
باالطمئنان بعد زیارتھ األولى ألن أحد موظفي القنصلیة قال لھ إنھ یتابع ما یكتبھ 

 ومعجب بما یكتب. تویتر على
تتابع األخبار حول  الوالیات المتحدة كما نسبت إلى متحدث باسم الخارجیة األمیركیة أن

الصحفي خاشقجي عن كثب وتحاول الحصول على المزید من المعلومات، وأن وزیر 
ناقش مع ولي العھد السعودي أمس قضایا إقلیمیة  مایك بومبیو الخارجیة
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ناقشا قضیة خاشقجي أم  ؤول رفض القول ھل، مشیرة إلى أن ھذا المسإیرانو الیمن بینھا
 ال.

وعلقت الصحیفة بأن اختفاء خاشقجي أصبح آخر قضایا النزاع بین البلدین اللذین یتنافسان 
حول النفوذ في المنطقة، مشیرة إلى أن التوتر بینھما بدأ منذ أن دعم الرئیس التركي رجب 

زاعھا مع السعودیة العام الماضي، كما أنھما مختلفتان قبل في ن قطر دولة أردوغان طیب
 .اإلخوان المسلمین ذلك حول

محمد  بالسعودیة مع أي معارضة منذ تولي األمیروأشارت أیضا إلى نھایة ھامش التسامح 
ن منصب ولي العھد، األمر الذي أثار قلق منظمات حقوق اإلنسان وكثیر م بن سلمان

 .كندا الدول الغربیة، الفتة االنتباه إلى نزاع المملكة في أغسطس/آب الماضي مع
 المصدر : وول ستریت جورنال
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 الصحافة جولة ألخبارا

من البالط إلى المنفى.. لماذا یرید ابن 
 سلمان إسكات خاشقجي؟
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 (الصحفي جمال خاشقجي تجنب وصفھ بمعارض سعودي (مواقع التواصل

علق رئیس تحریر موقع "میدل إیست آي" دیفد ھیرست على اختفاء الصحفي جمال 
من منطلق أنھ صدیقھ، وألمح إلى أن مقالھ  إسطنبول في السعودیة خاشقجي داخل القنصلیة

 .ھذا قد یفتقر إلى الموضوعیة
وأشار إلى أنھ خالل األحادیث الكثیرة التي جمعتھما لفترة طویلة بعد اختالفھ مع النظام 

؛ تجنب خاشقجي بذكاء تسمیة بن سلمانمحمد  تحت حكم ولي العھد الریاض الجدید في
نفسھ "معارضا سعودیا"، واعتبر نفسھ موالیا وابن المؤسسة وصحفیا ومخضرما في 
السیاسة الخارجیة، حیث كان داخل الدائرة المظلمة من البالط الملكي قبل فترة لیست 

 .بعیدة، وفي بعض المناسبات كان یسافر معھم

قة خاشقجي لبعض اللیبرالیین الغربیین المنتقدین وساق الكاتب بعض األمثلة عن مفار
، الیمن الحرب التي تقودھا السعودیة في -في البدایة على األقل-للمملكة، وكیف أنھ أید 

تجاوزت  إیران بأن -كم ھي الحال مع العدید من المحللین العرب السنة-حیث كان یعتقد 
 .عربي السني، وأن الوقت قد حان للسعودیة لصدھانطاق تغلغلھا في العالم ال
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بأنھا كانت حقیقیة، كما ، وأید حملة قمع الفساد، إذا أمكن إقناعھ عقوبة اإلعدام ودافع عن
 .اقتصاد یعتمد على النفط خصخصةدعم محاوالت تنویع و

ده أن الدائرة الصغیرة حول محمد بن التزم بمبدأ واحد مفا -یقول ھیرست-لكن خاشقجي 
سلمان لم تكن قادرة على تحمل خاصیة أكسبتھ عداوتھم األبدیة. وأضاف أنھ كان یعبر عن 
رأیھ بصراحة ووضوح في ما یقولھ، وكان یعتقد بأنھ ال یوجد سوى مسار واحد یجب أن 

ملكیة  ھا، أال وھو دیمقراطیة تتفتح ببطء، وتتقدم21تسیر فیھ المملكة في القرن 
 .متراجعة تدریجیا دستوریة

في نھایة المطاف؛ نتیجة مشاریعھ  اإلفالس وكان یخشى من أن یقود ولي العھد البالد إلى
التفاخریة الزائفة، من أجل إقامة مدن متأللئة جدیدة في الرمال، مدن ستبقى خاویة على 

 .عروشھا

 

وصدیقة لھا تنتظران أمام القنصلیة السعودیة في  (یسار) خطیبة خاشقجي
 (رویترز) إسطنبول

واستطرد ھیرست بأن خاشقجي أدرك أن محمد بن سلمان كانت لھ شعبیة لدى الشباب، 
لكنھ أدرك أن تلك الشعبیة ستستمر إلى النقطة التي سیضطرون عندھا إلى فتح محافظھم 

 .ھروب رؤوس األموالالعامرة. وكان خاشقجي یولي اھتماما بتقاریر 
فیھا الذي   وأشار ھیرست إلى أن ما حدث مع خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة واحتجازه

ساعة، ھو أكبر دلیل على شخصیات ونوایا أولئك الذین یدیرون  24تجاوز اآلن أكثر من 
المشھد في الریاض، وأضاف أن ھذا األمر یبدد أسطورة العالقات العامة الممولة جیدا، 
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نیویورك من صحیفة توماس فریدمان التي أوقعت في الشرك صحفیین مخضرمین مثل
دیفد أغناتیوس، اللذین امتدحا محمد بن  لواشنطن بوستا وصدیق خاشقجي في تایمز

 .سلمان كمصلح

وانتقد الكاتب محمد بن سلمان بأنھ محب لالنتقام، ویحمل الضغائن، وعنید جدا، ولیس لدیھ 
احترام لسیادة أو أرض أو بالط أو إعالم دولة أخرى، وأنھ متھور، وإذا كان قام بھذا 

أرض تركیة فھذا إجراء یدل على مدى تھوره وتھور العمل الجريء في إسطنبول على 
 .الدائرة الضیقة المحیطة بھ

منذ محاولة االنقالب  تركیاو بین السعودیة العالقات وألمح الكاتب إلى التدھور المستمر في
قبل عامین، حیث بات واضحا موقف اإلعالم  رجب طیب أردوغان ضد الرئیس التركي

السعودي الرسمي المناوئ خالل لیلة االنقالب، الذي ردد كل معلقیھ القول إن أردوغان إما 
 .الذكریات حاضرة في مخیلة الرئاسة التركیة أنھ قتل أو فر من البالد، وال تزال تلك

وأضاف أنھ إذا كان محمد بن سلمان جازف بإیصال العالقات السعودیة مع تركیا إلى 
مستوى منخفض جدید بخطف صحفي بارز على أرض أردوغان؛ فھذا مؤشر آخر على 

 .مدى اضطراب الحاكم القادم للمملكة
 

التعاون مع   ن حذر السعودیین من مخاطروختم ھیرست مقالھ بأن خاشقجي كان أول م
، واعتبر ھذا ھو السبب األساسي في اختالفھ مع النظام دونالد ترامب الرئیس األمیركي

 .السعودي
 المصدر : الصحافة البریطانیة
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الیوم الخمیس السفیر السعودي لدیھا بإیضاحات بشأن اختفاء الصحفي  تركیا طالبت
أول أمس الثالثاء،  إسطنبول في السعودیة عقب دخولھ القنصلیةالسعودي جمال خاشقجی

 بینما أكدت القنصلیة في أول تعلیق رسمي أن خاشقجي غادرھا وأنھا تتابع القضیة.

وأفاد مصدر دبلوماسي تركي ووسائل إعالم تركیة بأن وزارة الخارجیة استدعت السفیر 
األربعاء، وطالبتھ بإیضاحات بشأن السعودي ولید بن عبد الكریم الخریجي ظھر أمس 

 مالبسات اختفاء خاشقجي.

وبعد فترة صمت، أوضحت القنصلیة السعودیة بإسطنبول في بیان أنھا "تقوم بإجراءات 
المتابعة والتنسیق مع السلطات المحلیة التركیة الشقیقة لكشف مالبسات اختفاء المواطن 

 جمال خاشقجي بعد خروجھ من مبنى القنصلیة".
ل المتحدث باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن أمس في مؤتمر صحفي "طبقا للمعلومات وقا

التي لدینا فإن ھذا الشخص السعودي الجنسیة ال یزال في القنصلیة حتى اآلن"، مؤكدا 
على اتصال بمسؤولین سعودیین، ومعبرا عن أملھ "في أن تحل ھذه المسألة  أنقرة أن

 سلمیا".
یاسین أقطاي فقال أمس إن اختطاف  حزب العدالة والتنمیة في تركیا أما مستشار رئیس

جریمة في حق تركیا واعتداء على كرامة الشعب التركي،  -إن حدث-الصحفي السعودي 
وأن الرئیس "لن  أردوغان رجب طیب معتبرا أن خاشقجي بمثابة ضیف لدى الرئیس

 یسكت على ھذا الظلم".

وكان مسؤول سعودي قد نفى لرویترز أن یكون خاشقجي في القنصلیة السعودیة، أو أن 
نھ دخل القنصلیة ظھر الثالثاء السعودیة تحتجزه. لكن خطیبة خاشقجي التركیة أكدت أ

لمتابعة إجراءات زواجھما ولم یخرج حتى اآلن، وھي تصر على االعتصام أمام القنصلیة 
 سعیا للحصول على معلومات بشأن مصیره.
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 (الجزیرة) اختفاء خاشقجي قد یسبب أزمة دبلوماسیة بین تركیا والسعودیة

صرح فرحان حق المتحدث باسم األمین وحظي اختفاء خاشقجي باھتمام دولي، حیث 
أمس بأن المنظمة الدولیة تتابع الموضوع، كما أوضح مسؤول أمیركي  لألمم المتحدة العام

واشنطن  وزارة الخارجیة تتابع القضیة، حیث كان خاشقجي یعمل كاتبا في صحیفة أن
 .بوست

ن اختفاء خاشقجي "یثیر قلقا بالغا"، كما أما منظمة "مراسلون بال حدود" فاعتبرت أ
أن االختفاء یثیر القلق "بالنظر إلى توجھ لدى السلطات لجنة حمایة الصحفیین قالت

 لسعودیة لتوقیف الصحفیین المعارضین".ا

كما علقت "وول ستریت جورنال" الیوم الخمیس بأن اختفاء خاشقجي أصبح آخر قضایا 
 النزاع بین تركیا والسعودیة اللتین تتنافسان على النفوذ في المنطقة.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (خاشقجي تعرض بعد خروجھ من المملكة لحملة تخوین (مواقع التواصل االجتماعي

 الدوحة-العماديعبد هللا 

كنا أربعة أمراء في أوروبا، انتقدنا األسرة المالكة وحكمھا في السعودیة، اختطف ثالثة "
 ."منا.. أنا الوحید المتبقي الذي لم یخطف

عن أمراء آل  ھكذا قال األمیر خالد بن فرحان آل سعود في وثائقیة "بي بي سي العربیة"
 .سعود المخطوفین

ینشغل الرأي العام حالیا  تبعد أن یلحق بھم آخرون، في حینوھؤالء المخطوفون ال یس
بمصیر الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخولھ قنصلیة بالده في مدینة إسطنبول 

 .التركیة

في ألمانیا الجئا سیاسیا بعد أن سجن في ثمانینیات القرن  2013واألمیر خالد یعیش منذ 
الماضي، ووضع تحت اإلقامة الجبریة بعد مطالبتھ العائلة الحاكمة بھامش أكبر من الحریة 



وقع األمراء الثالثة اآلخرون في شباك الحكومة التي تم  بجلده، في حین في بالده، وقد نفد
 .بصور شتى نصبھا لھم

وھم -عند األمراء الثالثة الذین تم خطفھم أو ترحیلھم  كانت تھمتھم أو العامل المشترك
انتقادھم العائلة الحاكمة  -سلطان بن تركي، وتركي بن بندر، وسعود بن سیف النصر

  .ومطالبتھم بإصالحات في نظام الحكم

ع بذلك منذ زمن طویل، إذا فعلوا یقول األمیر خالد حین سألوه إن كان الدور علیھ "أنا مقتن
 ."ذلك اآلن فإنھم سیكونون قد قاموا بذلك من قبل، أنا حذر جدا، لكن ھذا ثمن حریتي

إذًا كلمة السر في بقاء األمیر خالد إلى اآلن حرا رغم استمراره في انتقاد العائلة الحاكمة 
وقوعھ ضحیة خطف أو  التي ھو منھا تكمن في الحذر واتخاذ كل االحتیاطات الالزمة لعدم

 .ترحیل

 

خطیبة اإلعالمي السعودي وصدیقتھا تقفان أمام بوابة القنصلیة السعودیة في 
 (رویترز) إسطنبول

 ترك الحذر
وھذا ما یثیر استغراب المتتبع لقضیة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي الذي اعتبر كثیرون 

أنھ لم یكن حذرا بما فیھ الكفایة حیث اختفى أثره منذ ظھر الثالثاء بعد أن دخل قنصلیة 



بالده في إسطنبول إلتمام معامالت رسمیة، ولم یخرج بعدھا بحسب إفادة خطیبتھ التي 
 .لقنصلیةكانت تنتظره خارج ا

الذي عرفھ الناس كاتبا صحفیا ورئیس تحریر صحیفة الوطن السعودیة ووجھا -خاشقجي 
منع من التغرید في تویتر أواخر عام  -إعالمیا كثیر الظھور في الفضائیات المختلفة

2016. 

ثم منع من السفر والظھور في وسائل اإلعالم حتى ظھر فجأة في واشنطن صیف العام 
بجلده قبل أن تشتد األمور  سربت أنباء أنھ خرج سرا من المملكة ونفدالماضي بعد أن ت

 .علماء وإعالمیین وأمراء وغیرھم بالمملكة وتبدأ حمالت االعتقال التي طالت كثیرین من

فإن النفي فھمھ كثیر من  ورغم أن جمال خاشقجي قد نفى أنھ خرج سرا من السعودیة
ة بینھ وبین الحكومة، والتي یبدو أن قرار قطعھا قد المراقبین أنھ نوع من إبقاء شعرة معاوی

 .تم اتخاذه فعال

عاد خاشقجي للتغرید من واشنطن، واستكتبتھ أیضا صحیفة واشنطن بوست، في إشارة 
 .إلى قیمة وأھمیة ما یكتبھ بحكم صالتھ ومصادره وشبكة عالقاتھ الواسعة

 "غلطة العمر"
ثم بدأت حمالت تخوینھ ومھاجمتھ من قبل "الذباب اإللكتروني" حتى 

االثنین قال فیھا "أغادر لندن، وفلسطین  كانت آخر تغریدة معبرة لھ
 ."في البال

حضرت مؤتمرا وتعرفت على باحثین وناشطین مؤمنین بعدالة "
اللوبي اإلسرائیلي الذي حاصر قضیتھا من أطراف األرض رغم قوة 

أي تعاطف معھا، إال أن صوتھا ال یزال عالیا ھنا، في عالمنا 
یحاولون تغییب فلسطین لكسر الغضب فینا، ولكنھا حاضرة في 

 ."ضمیر كل مواطن وإن صمت

ال شك أن فلسطین ستكون في ضمیر خاشقجي وإن صمت رغبة أو رھبة، ھذا الصمت 
والذي یعتبره كثیر من المراقبین نتیجة طبیعیة لـ"غلطة العمر" الذي ال یعرف مدى بقائھ، 

التي ارتكبھا جمال خاشقجي بدخولھ طواعیة قنصلیة بالده ألمر كان من الممكن تأجیلھ أو 
 .حتى عدم القیام بھ

وھو ما أثار الكثیر من االستغراب والدھشة أن یتصرف رجل بحكمة وخبرة خاشقجي، 
رك خطورتھ وھو یدرك تمام اإلدراك أنھ ضمن الئحة سوداء ویقوم بعمل كان دون شك ید

طویلة مطلوبة للسلطات في السعودیة، وأن حیاتھ لن تخلو من مفاجآت یتم أو تم اإلعداد لھا 
منذ خروجھ سرا من البالد مثلما تم في سیناریوھات األمراء الثالثة الذین ال أثر لھم حتى 

 .وغیره من السابقین والالحقینالیوم، وھو ما یخشى أن یتكرر مع جمال 
 المصدر : الجزیرة
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" 
خاشقجي في آخر 

تغریدة لھ قبل 
اختفائھ "أغادر 

وفلسطین في لندن، 
 "البال
" 
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مقاال للكاتب السعودي المختفي جمال خاشقجي على شكل مساحة  واشنطن بوست نشرت
ب دخولھ بیضاء فارغة، في إشارة إلى تغییب صوتھ منذ اختفائھ عق

 .إسطنبول في السعودیة القنصلیة

وقالت الصحیفة إنھ كان من المفترض أن تشغـل كلمات خاشقجي ھذا الفضاء الفارغ 
 .بالعمود الصحفي، لكنھ لم یتمكن من ذلك منذ اختفائھ الثالثاء الماضي

الوالیات  ري فيوكان خاشقجي یكتب في قسم الرأي بالصحیفة من منفاه االختیا
منذ العام الماضي بعد خروجھ من المملكة بسبب خوفھ من تعرضھ لالعتقال أو  المتحدة

 .المنع من السفر

  .الكاتب عددا من المقاالت، وشارك في محاضرات تنتقد الوضع الحالي بالمملكةوقد نشر 
 المصدر : الجزیرة
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 (خاشقجي یتحدث خالل ندوة نظمھا موقع میدل إیست مونیتور في لندن أواخر الشھر الماضي (رویترز

الكاتب الصحفي البریطاني بیل لو للجزیرة إن مصادره أفادتھ بأن الكاتب الصحفي قال 
السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى الثالثاء الماضي بعد دخولھ قنصلیة بالده 

 .السعودیة ، أصبح اآلن في سجن مدینة جدّة غربيإسطنبول في
اشقجي أُخذ بسرعة وأخرج من القنصلیة ثم وأضاف لو استنادا إلى مصادره أن خ

 .نحو السعودیة تركیا من

موجودا بالقنصلیة، قال وبینما أكد مسؤولون أتراك أنھم یعتقدون أن الكاتب ما زال 
 .مسؤولون سعودیون إنھ غادرھا بعد وقت قصیر من دخولھ إلیھا

ي مقابلة مع وكالة بلومبیرغ إن بإمكان ف محمد بن سلمان وقال ولي العھد السعودي
 .بشأن مصیر الرجل السلطات التركیة تفتیش القنصلیة، لیضفي بذلك المزید من الغموض

الكاتب  اإلطار نفسھ، قالت صحیفة غاردیان البریطانیة إن ھناك مخاوف من أن وفي
بالده في مدینة قد تم احتجازه، ثم تھریبھ في سیارة دبلوماسیة من قنصلیة  السعودي

 .إسطنبول ونقلھ إلى السعودیة
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وأثارت الصحیفة في افتتاحیتھا ھذا االحتمال، في وقت بات فیھ اختفاء خاشقجي لغزا 
محیرا منذ دخولھ مبنى القنصلیة الستخراج وثیقة تسمح لھ بإتمام زواجھ من خطیبتھ 

 .التركیة

ن بمواقف الكاتب السعودي، وفي سیاق حدیثھا عن مالبسات ھذه القضیة، ذّكرت غاردیا
موضحة أنھ ظل ألكثر من ثالثة عقود یدعو إلى إصالحات اجتماعیة وسیاسیة في 

 .السعودیة والمنطقة العربیة

وأشارت أیضا إلى مقال كتبھ قبل عام في صحیفة واشنطن بوست األمیركیة، ذكر فیھ أن 
شھر من تنصیب محمد خروجھ من بالده كان بسبب حملة القمع التي انطلقت بعد بضعة أ

 .2017بن سلمان ولیا لعھد المملكة في یونیو/حزیران 

كما نقلت عنھ قولھ في أغسطس/آب الماضي إن كثیرین في العالم العربي ممن كانوا 
یتطلعون إلى الحریة والمساواة والدیمقراطیة یشعرون بالھزیمة، حیث تنعتھم وسائل إعالم 

 .لى عنھم المجتمع الدوليموالیة لألنظمة بالخونة، في وقت تخ

ودعت الصحیفة البریطانیة إلى الضغط على السلطات السعودیة لتوضیح مصیر جمال 
خاشقجي وتقدیم دلیل على زعمھا أنھ غادر مبنى القنصلیة في إسطنبول، كما قالت إن 

 .للحكومة التركیة دورا ینبغي أن تقوم بھ لمعرفة مصیر الكاتب السعودي

تاحیتھا بحملة قمع المعارضین التي شھدتھا السعودیة واستھدفت وذّكرت في ختام افت
ناشطین ومثقفین وإعالمیین بعید تولي ابن سلمان والیة العھد، رغم أن األخیر كان یرفع 

 .شعار التحدیث واإلصالح

وقالت إن ردود ابن سلمان العنیفة على االنتقادات الخارجیة لسیاساتھ على شاكلة ردة فعلھ 
دما طالبتھ باإلفراج عن معتقلین، لم تمنع آخرین ومن بینھم جمال خاشقجي من ضد كندا عن

 .الوقوف ضد ھذا الترھیب، مشیدة بشجاعتھ، ومعبرة عن وقوفھا معھ
 المصدر : الجزیرة,غاردیان
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عدد من المعارضین المصرین یشاركون في وقفة احتجاج أمام القنصلیة السعودیة في إسطنبول عقب اختفاء خاشقجي 
 ((الجزیرة

 إسطنبول-الجزیرة نت
استدعت ذاكرتي تفاصیل مشھد في روایة عراقیة أثناء ذھاب البطل لسفارة بالده 

، وكیف كان یترقب اعتقالھ، وكیف طلب من أصدقائھ مراقبتھ، صدام حسین أیام لندن في
تذكر اإلعالمي المصري وأصارحك: لقد فعلت تقریبا كل ما فعلھ بطل الروایة، ھكذا 

 .محمد ناصر تفاصیل زیارتھ األولى للقنصلیة المصریة في إسطنبول
 –تركیا ما وصفھ اإلعالمي المعارض ربما یجسد مشاعر معظم المصریین المقیمین في

أثناء تعاملھم مع قنصلیة بالدھم في إسطنبول، ومخاوفھم  -ویقدر عددھم بنحو عشرین ألفا
من تعطل شؤون حیاتھم بسبب التعنت في التعامالت الرسمیة، خاصة مع المعارضین 
 .البارزین

سھا، وذلك بعد اإلعالن عن لكن منذ یومین، تحولت تلك المخاوف إلى خوف على الحیاة نف
اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي منذ الثالثاء الماضي أثناء مراجعتھ 

 .نبولفي إسطالسعودیة للقنصلیة
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ھذه المخاوف دفعت اإلعالمي والحقوق المصري ھیثم أبو خلیل إلى نشر تغریدة یدعو 
 .فیھا السلطات التركیة إلى مراجعة قرار توثیق المستندات لدى القنصلیة المصریة

 

أبو خلیل: السفارات المصریة في الخارج أصبحت تحت رحمة ضباط 
 (الجزیرة) المخابرات

وفي تصریحات خاصة للجزیرة نت قال أبو خلیل "نعاني أشد المعاناة مع القنصلیة 
المصریة، علي سبیل المثال أوالدي بال إقامة منذ ستة أشھر، وأحدھم لم یدخل مدرسة 

 ."حكومیة لعدم توثیق شھادات المیالد

وأضاف أن السفارات والقنصلیات بل الخارجیة أصبحت اآلن تحت رحمة ضباط 
برات واألمن الوطني، مشیرا إلى أن مسؤوال كبیرا بالقنصلیة قال إنھ لن یقدم أي المخا

 .خدمة للعاملین في قنوات المعارضة، ونفذ تھدیده مخالفا الدستور والقانون

ودعا أبو خلیل الحكومة التركیة لتخفیف االعتمادات الورقیة من القنصلیة، وقال "نحن 
إجراءات التدقیق، لكن لیس من المنطقي أن تفتح بلدك لنا نقدر االستضافة الكریمة، ونتفھم 

كمھاجرین فارین من ظلم نظام انقالبي وضعنا على قوائم اإلرھاب، ثم تطالبنا بالتعامل مع 
 ."سفارة ھذا النظام



من جھتھ، قال اإلعالمي محمد ناصر إن المعارضین المصریین في تركیا وقعوا بین 
لرسمیة وسندان تعنت القنصلیة، "الذي یخفي وراءه مطرقة طلبات الجھات التركیة ا

 ."محاولة النظام لتكدیر الحیاة والضغط علینا
ودعا في حدیثھ للجزیرة نت الحكومة التركیة إلى استثناء المصریین من 

 .التي تتطلب التعامل مع القنصلیة البیروقراطیة اإلجراءات

 

باستثناء المصریین من اإلجراءات البیروقراطیة التي تتطلب  محمد ناصر طالب تركیا
 (الجزیرة) التعامل مع السفارة المصریة

مطر رفض القنصلیة تجدید جواز سفره في السیاق نفسھ، أوضح اإلعالمي المصري معتز 
مما سبب لھ أزمة في استخراج اإلقامة، كما كشف في حدیث للجزیرة نت أن ابنتھ 

 .الصغیرة ال تملك جواز سفر مصریا حتى اآلن
أنھ ممنوع من تجدید جواز السفر رغم  أیمن نور من ناحیتھ، أوضح زعیم حزب غد الثورة

 .حصولھ على أحكام نھائیة واجبة النفاذ من القضاء اإلداري

ونقل نور عن المسؤولین في القنصلیة المصریة في إسطنبول قولھم: إن األمر في ید القیادة 
السیاسة وال یتعلق بأحكام قضائیة أو وزارة الخارجیة. وأضاف "الحمد � أن زیارة 

القنصلیة مرت بسالم، مشددا على أن التجربة غیر قابلة للتكرار بعد ما حدث 
 ."لخاشقجي
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 (الجزیرة) كشف أن القنصلیة المصریة رفضت تجدید جوازه معتز مطر

ما فعلھ ولي  عبد الفتاح السیسي یفعل الرئیس المصريوأضاف أنھ بكل تأكید یمكن أن 
مع رئیس  الریاض فھو یھوى تقلیده، مثلما حدث في"، محمد بن سلمان العھد السعودي

لرئیس  وإقامة جبریة ترحیل منالقاھرة ، وما حدث فيسعد الحریري الوزراء اللبناني
 ."أحمد شفیق الوزراء المصري األسبق

قبل ثالث سنوات بعد لقاء مع وكیل المخابرات الحربیة  لبنان وكشف نور أنھ غادر
 .جوزیف منطوس، الذي أشار إلى احتماالت تعرضھ للخطر

نة السیسي وقدرتھ وأضاف أنھ ینبغي أن یكون ھناك قدر من التحوط على ضوء رعو
الھائلة على محاكاة بن سلمان الذي اتسم بالرعونة فیما فعل، متابعا "یجب أن تكون كل 

 ."االحتماالت واردة ومحل تقدیر من كل األطراف
 المصدر : الجزیرة
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 (خدیجة (یسار) ترابط أمام القنصلیة السعودیة بإسطنبول وتطالب بكشف مصیر خطیبھا جمال خاشقجي (رویترز

 سید أحمد الخضر

كاتب سعودي بارز، ولكن حتى الثالثاء الماضي، كانت التركیة خدیجة تستعد للزواج من 
األمور أخذت منحى مغایرا، فقد اختفى أثره وتركھا حائرة وسط أزمة تتداخل فیھا 

 .الجوانب العاطفیة واألمنیة والدبلوماسیة
جمال خاشقجي لم یخبر خطیبتھ بأنھ تعّرض سلفا لتھدیدات، ولكنھ ھیأھا لخوض معركة 

ا أن تتصل بشخصیات معینة إذا تأخر متعددة الجبھات، فقد ترك ھواتفھ معھا وطلب منھ
 .إسطنبول في السعودیة داخل مبنى القنصلیة

دخل جمال القنصلیة للحصول على وثیقة تتعلق بزواجھما وبقیت خدیجة تنتظره في 
الخارج، وعندما لم یعد تعیّن علیھا أن تلعب دور الناشطة والمحامیة وأن تكون محور 

 .أنظار العالمأزمة تشد 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
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أمام القنصلیة السعودیة في إسطنبول، تعتصم خدیجة وتتحدث للصحفیین والناس العادیین 
عن قصة اختفاء خاشقجي، وعن خوفھا على سالمتھ، وتنفي بشدة التصریحات السعودیة 

 .بشأن مغادرتھ للمبنى

ة "لم أتلق أي وبینما كانت تعتصم األربعاء أمام القنصلیة وبجانبھا صدیقتھا، قالت خدیج
 ."خبر عنھ منذ ظھر أمس

توضح المرأة التركیة أن خاشقجي توجھ إلى القنصلیة إلجراء معامالت إداریة تمھیدا 
لزواجھما، لكنھ لم یخرج منھا. وأضافت "كان یرید الحصول على وثیقة سعودیة تفید بأنھ 

 ."غیر متزوج

بعیدا عن األضواء، طالبت  وبینما ال تزال السلطات التركیة تحقق في قصة االختفاء
 .مصیر خاشقجي خدیجة وزیر الخارجیة التركي بالتحرك لكشف

مقر القنصلیة، قائلة إنھ ال  ترفض خدیجة بشدة التصریحات السعودیة بأن خطیبھا غادر
األمن  یمكن أن یخرج دون أن تالحظ ذلك وھي أمام المبنى تنتظره، "ولو خرج لكان

 ."اطلع علیھ". وتتساءل "أین ھو اآلن إذا كان خرج فعال؟ التركي

اسمھا العائلي، تناشد الحكومة التركیة عمل كل ما بوسعھا  الخطیبة التي ترفض كشف
 .الرجل الذي كان على بعد خطوة واحدة من اتخاذھا شریكة حیاتھ إلنقاذ

  

 بلد مریب 
لم تكن المرأة ذات الستة والثالثین عاما على وعي بأن األمن السعودي یتربص بالكاتب 

تلّم بالوضع الحقوقي في السعودیة، قائلة إنھا "بلد  -على ما یبدو-البارز، لكنھا بدأت 
 ."مریب

بلھجة قلقة  وبینما تتفحص ھاتفھا باستمرار وبجانبھا صحفیون محلیون ودولیون، تتساءل
 .""أین جمال؟ أرید أن أعرف مكانھ.. أریده أن یخرج من القنصلیة بأمن وسالم

الوالیات  تقول خدیجة إن خطبیھا كاتب كبیر ویحظى بالتقدیر في كل من
 .االتحاد األوروبيو ألمانیاو بریطانیاو المتحدة

لكن الكاتب الكبیر لم یعد یحظى بالتقدیر في بلده األم، فقد انتقد خاشقجي بصراحة حملة 
ضد النشطاء والدعاة  محمد بن سلمان نھا ولي العھد السعودياالعتقاالت التي یش

 .والمفكرین

قول "عندما أتحدث عن كتب ی نشره في "واشنطن بوست" العام الماضي، وفي مقال
الخوف والترھیب واالعتقاالت وتشویھ صورة المثقفین ورجال الدین الذین یتجرؤون على 

 ."قول ما یفكرون بھ، ثم أقول لك أنا من السعودیة، فھل تتفاجأ؟

ووفق منظمة "مراسلون بال حدود" فإن المملكة العربیة السعودیة تقبع في الدرك األسفل 
دولة وفق أحدث  180 من بین 169بحریة التعبیر، إذ تحتل المرتبة عندما یتعلق األمر 

 .التقاریر
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 القلم واللسان
وألن جمال خاشقجي یكتب عمودا في صحیفة "واشنطن بوست" 

أن تكون السلطات  وغیرھا من القنوات المؤثرة، یرجح المراقبون للجزیرة ویتحدث
 .نیویورك وإسطنبول السعودیة سعت لخطفھ والزج بھ في زنزانة بعیدا عن أضواء

ھذا االعتقاد رجحھ خبر نقلتھ وكالة األنباء السعودیة الرسمیة الثالثاء حول استرداد 
 .السلطات متھما في قضیة احتیال بشیكات من دون رصید، دون الكشف عن ھویتھ

الحقا، صرحت السلطات السعودیة بأن خاشقجي غادر مبنى القنصلیة، بینما أكد مسؤولون 
 .ما یزال في داخلھاأتراك أنھ 

وقد أوردت وسائل إعالم تركیة أن وزارة الخارجیة استدعت السفیر السعودي 
 .مالبسات اختفاء خاشقجيوطالبتھ بإیضاحات عن  أنقرة في

من جانبھ، قال الناطق باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن إن لدیھ معلومات تفید بأن 
خاشقجي موجود في القنصلیة السعودیة بإسطنبول، مشیرا إلى أن األزمة ذات بعدین 

 .قانونیین: دولي وتركي، فضال عن شقھا اإلنساني

ؤولي البلدین، ترابط خدیجة أمام ووسط غموض الموقف وتضارب تصریحات مس
 .القنصلیة في انتظار خروج جمال "بأمن وسالم" وإتمام إجراءات الزواج

 المصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع إلكترونیة
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Video Play 

السلطات التركیة لتعمیق تحقیقاتھا واتخاذ خطوات لمنع  ھیومن رایتس ووتش دعت منظمة
اشقجي "قسرا" إلى السعودیة ألنھ خ "العمالء" السعودیین من إعادة الكاتب السعودي جمال

 .سیواجھ "خطرا حقیقیا بمحاكمة جائرة" وفترة سجن طویلة
تحتجز خاشقجي دون االعتراف بذلك، فإن  عودیةالس وقالت المنظمة إنھ في حال كانت

 .اعتقالھ یشكل إخفاء قسریا بینما یتزاید حجم االھتمام الحقوقي واإلعالمي بالموضوع
تصعیدا آخر للحكم  -وفق المنظمة-واعتقال السلطات السعودیة خاشقجي خفیة سیكون 

 .ضد المعارضین والمنتقدین المسالمین محمد بن سلمان القمعي لولي العھد

أن عبء اإلثبات یقع على السعودیة في تقدیم أدلة على مزاعمھا بأن  وأضافت ووتش
 .العمالء السعودیین لم یحتجزوهخاشقجي غادر القنصلیة وحده، وأن 

الحلفاء الغربیین إلدانة "األسلوب البلطجي" وغیر القانوني  كما دعت المنظمة الحقوقیة
 .الذي تنتھجھ السلطات السعودیة ضد مواطنین بارزین كخاشقجي
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وتابعت أن على المستثمرین أن یدركوا أن أي مظھر من مظاھر احترام الحقوق األساسیة 
 .القانون بالسعودیة محض خیالوحكم 

 

 (رویترز) أمام القنصلیة السعودیة بإسطنبول (یسار) أزرو

 غموض یتزاید
ومع تزاید الغموض بشأن مصیر الكاتب المختفي منذ أربعة أیام، عقدت المنظمة 

لمطالبة سلطات  لندن في السعودیة العربیة لحقوق اإلنسان مؤتمرا صحفیا أمام السفارة
 .المملكة بالكشف عن مصیر خاشقجي

وصحفیون الذي شارك فیھ عدد من محاِمـي حقوق اإلنسان -وأبدى المشاركون بالمؤتمر 
تخوفھم من احتمال تعذیب خاشقجي، أو نقلھ عنوة أو بطریقة غیر قانونیة إلى  -وناشطون
 .السعودیة

وطالب المشاركون الحكومة التركیة بالسعي لكشف تفاصیل االختفاء، والضغط على 
 .الریاض لكشف مصیره

قلقا بالغا"  في السیاق ذاتھ، قالت منظمة "مراسلون بال حدود" إن اختفاء خاشقجي "یثیر
داعیة السلطات السعودیة والتركیة إلى "القیام بما ھو ضروري لیعاود الظھور حرا في 

 ."أسرع وقت
بالنظر إلى توجھ  الدولیة أن االختفاء یثیر القلق لجنة حمایة الصحفیین بدورھا، اعتبرت

 .لدى السلطات السعودیة لتوقیف الصحفیین المعارضین
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 (رویترز) خاشقجي اختفى بظروف غامضة لم تعرف مالبساتھا بعد

 صور المعتقلین
، توافد الناشطون لمبنى الفندق الذي كانت ھولندا فرع منظمة العفو الدولیة وبدعوة من

السعودیة تقیم فیھ احتفاال بمناسبة الیوم الوطني، ورفعوا صور المعتقلین السعودیین ال 
 .سیما الناشطات الالئي یطالبن بحقوق المرأة

الصاخبة لحظة دخول أعضاء البعثة السعودیة وحرص المحتشدون على إطالق األبواق 
 .المبنى، مرددین شعارات تستنكر قمع النشطاء السلمیین في المملكة

بعید دخولھ  فقد أعربت أزرو عن قلقھا على مصیر إثر اختفاء خطیبھا، تركیا أما في
 .قبل أربعة أیامإسطنبول القنصلیة السعودیة في

األنباء التي تحدثت عن سماح القنصلیة لھا  -مباشر قناة الجزیرة في مقابلة مع-ونفت أزرو 
 .بالدخول للتفتیش عنھ

 ممارسات بولیسیة
أسال حكومتي التركیة أین  "تویتر على حسابھا في موقع خطیبة الكاتب المختفي توغرد

 ."نكم أستاذ جمالأستاذ جمال؟ وأسأل السلطات السعودیة أین مواط

كما غرد حساب "معتقلي الرأي" أن قضیة اعتقال خاشقجي "تزداد تعقیدا مع مرور 
الوقت" منتقدا ممارسات السلطات السعودیة "البولیسیة وانتھاكاتھا للقوانین الحقوقیة وعدم 

 ."إظھارھا حرصا كافیا على الجالیة السعودیة بالخارج
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الرئاسة التركیة إبراھیم قالن بمؤتمر صحفي "طبقا للمعلومات یُذكر أن المتحدث باسم 
 ."لدینا، ال یزال ھذا الشخص السعودي الجنسیة بالقنصلیة حتى اآلن

على اتصال بمسؤولین  أنقرة وأكد أن الخارجیة والشرطة تراقبان الوضع عن كثب وأن
 ."سعودیین، معبرا عن أملھ في أن "تحل ھذه المسألة سلمیا

 المصدر : وكاالت,الجزیرة
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اختفاء خاشقجي.. اعتصام وتظاھر 
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 (ناشطون أمام القنصلیة السعودیة في إسطنبول یطالبون باإلفراج عن خاشقجي (الجزیرة

 إسطنبول-محمد عبد الملك
صباح الیوم الجمعة وقفة احتجاج  تركیا نظم عدد من اإلعالمیین والنشطاء الحقوقیین في

جمال خاشقجي الذي تضامنا مع الصحفي السعودي  إسطنبول فيالسعودیة أمام القنصلیة
 .اختفى الثالثاء الماضي بعد دخولھ مقر القنصلیة إلنجاز معاملة خاصة

وطالب الناشطون في الوقفة القنصلیة السعودیة وكذلك السلطات التركیة بسرعة الكشف 
عن مصیر ومكان الصحفي خاشقجي، كما رفعوا صوره وكتبوا علیھا "الحریة لجمال 

 ."خاشقجي
في تصریحات أثناء الوقفة إن  توكل كرمان للسالم نوبل ائزة على جائزةوقالت الیمنیة الح

مقر القنصلیة السعودیة تحول إلى وكر لعصابة تمارس اختطاف المواطنین ولیس مؤسسة 
 .تمارس الدبلوماسیة
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وأضافت توكل كرمان أن على السلطات التركیة سرعة التحرك لإلفراج عن الصحفي 
اشقجي وتحمل مسؤولیة حمایتھ، خصوصا أنھ دخل الدولة بشكل رسمي، وتأكد أیضا خ

 .دخولھ مقر القنصلیة السعودیة، وأن ما یحدث یعد انتھاكا لألعراف الدبلوماسیة والدولیة

وأوضح رئیس جمعیة بیت اإلعالمیین العرب في تركیا توران قشالقجي أن السلطات 
ول خاشقجي، ولكنھا ال تتوفر على تسجیالت لخروجھ، التركیة لدیھا حالیا تسجیالت دخ

كامیرا للمراقبة في القنصلیة  40مطالبا القنصلیة بتوفیر تلك التسجیالت في ظل وجود 
 .ومحیطھا

كما دعا المحتجون جمیع المنظمات الدولیة والمعنیة بحقوق الرأي والتعبیر إلى اتخاذ 
 .ي ال یعرف مصیره حتى اآلنموقف واضح من قضیة اختطاف الصحفي خاشقجي الذ

وطالب عضو مجلس الصحافة التركي مصطفى إسمن باإلفراج بشكل فوري عن خاشقجي 
 .المختفي في القنصلیة السعودیة

ولفت المحتجون إلى أن السلطات السعودیة أخفقت عندما أقدمت على ھذه الخطوة التي 
ع عدد من الناشطین تسعى من خاللھا إلى قمع الحریات كما یحدث داخل أراضیھا م

 .والدعاة
دعت السلطات التركیة لتعمیق تحقیقاتھا واتخاذ  ھیومن رایتس ووتش وكانت منظمة

الء" السعودیین من إعادة الكاتب السعودي جمال خاشقجي "قسرا" إلى خطوات لمنع "العم
 .السعودیة ألنھ سیواجھ "خطرا حقیقیا بمحاكمة جائرة" وفترة سجن طویلة

بذلك، فإن اعتقالھ  وال تعترف إذا كانت السعودیة تحتجز خاشقجي وقالت المنظمة إنھ
 .واإلعالمي بالموضوعیشكل إخفاء قسریا بینما یتزاید حجم االھتمام الحقوقي 

 المصدر : الجزیرة
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 (الكاتب جمال خاشقجي المختفي منذ دخولھ قنصلیة بالده في إسطنبول الثالثاء الماضي (الجزیرة

إسطنبول العامة الیوم فتح تحقیق حول ادعاءات احتجاز الصحفي السعودي أعلنت نیابة 
 .جمال خاشقجي، بعد انقطاع أخباره عقب دخولھ قنصلیة بالده في إسطنبول

وأوضحت مصادر في النیابة العامة لألناضول أن نیابة إسطنبول فتحت التحقیق في الثاني 
دخل فیھ خاشقجي القنصلیة العامة من أكتوبر/تشرین األول الحالي، وھو الیوم الذي 

 .السعودیة في إسطنبول

 .وأكدت أن التحقیق یتواصل بشكل مفّصل یتم فیھ تحري كافة األبعاد

واألربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجیة التركیة السفیر السعودي لدى أنقرة ولید بن 
 .ن أنھ مختفٍ عبد الكریم الخریجي، لالستفسار عن وضع الصحفي خاشقجي، الذي تبیّ 

یشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن قال األربعاء إن المعلومات التي 
قالت  وردتھم إلى اآلن تفید بوجود خاشقجي في القنصلیة السعودیة بإسطنبول، في حین

 .إن خاشقجي "غادر" مبنى القنصلیة بعد إنھاء معاملة خاصة بھ -من جانبھا-القنصلیة 



أن یكون  -في مقابلتھ مع وكالة بلومبیرغ-نفي ولي العھد السعودي محمد بن سلمان  كما
الرجل موجودا في القنصلیة، وقال إنھ خرج منھا بعد دقائق أو ساعة. وقال إنھم على 

 .استعداد للسماح للسلطات التركیة بتفتیش القنصلیة
 المصدر : وكالة األناضول,الجزیرة
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 (خاشقجي اختفى األسبوع الماضي بعد دخولھ القنصلیة السعودیة بإسطنبول (رویترز

ومستشاره  دونالد ترامب كال من الرئیس توماس فریدمان دعا الصحفي األمیركي
الكاتب  بالكشف عن مصیر مواطنھا السعودیة إلى مطالبة المملكة جارید كوشنر وصھره

 واإلعالمي جمال خاشقجي.
"ترامب، كوشنر. ال أغرد عادة بآرائي،  تویتر وكتب فریدمان في حسابھ الرسمي على

ولكن لیكن ذلك: علیكما أن تدعوا السعودیین للعثور/إطالق سراح جمال خاشقجي. بدون 
 الحات االقتصادیة السعودیة".ناقد بناء مثلھ ستفشل اإلص

 
 

Thom    
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Trump, Kushner. I don’t usually tweet opinions, but here goes: you need to get the Saudis   
Jamal Khashoggi. Without constructive critics like him, Saudi econ    

   6:03 A   

  

 

  

772 people are ta    

Twitter Ads    
في تغریدة ثانیة قائال  عادل الجبیر ووزیر الخارجیة محمد بن سلمان كما خاطب ولي العھد

"علیكما أن تعثرا/تطلقا سراح صدیقي جمال خاشقجي المفقود في القنصلیة 
 . إذا كان مخطوفا فھذا سیكون كارثیا لدبلوماسیتكما".بإسطنبول السعودیة

واشنطن بوست "أین جمال  وفي السیاق ذاتھ، نشر فریدمان رابط المقال االفتتاحي لصحیفة
إشارة إلى مقالة خاشقجي؟" قائال إن على الجمیع قراءة مقال خاشقجي بالصحیفة ذاتھا، في 

كان علیھ نشرھا ولكنھ لم یفعل بسبب اختفائھ، وتركت الصحیفة مكانھا أبیض. وتابع 
 فریدمان "المقال مفقود، كما ھو شأن خاشقجي".

وكان فریدمان التقى ابن سلمان وأثنى علیھ بمقالة بعنوان "الربیع العربي في المملكة 
إنھ لو نجح في تطبیق رؤیتھ فلن یغیر شخصیة السعودیة أخیرا" قائال إنھ یقود التغییر، و

 السعودیة لوحدھا بل سیغیر شخصیة العالم اإلسالمي قلبا وقالبا.

 
 

Thom    

 

 

 

 

Saudi CP MBS and FM al-Jubeir: You need to find/release my friend Jamal Khashoggi, who w    
Saudi Istanbul consulate. It will be disastrous for your diplomacy if he’s b   

   5:58 A   
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648 people are ta    

Twitter Ads    
" في مقال نشره نیوزویكواستدعت ھذه المقالة انتقاد اإلعالم األمیركي، فاعتبرت مجلة "

كالي فیولر أن فریدمان في ترویجھ البن سلمان ال یختلف كثیرا عن بعض المشاھیر 
 لمستبدین بأنحاء العالم.العالمیین الذین روجوا 

األمیر السعودي بأنھ حاكم  نیویورك تایمز لكن فریدمان عاد ووصف بمقال في صحیفة
تم بتعزیز الدیمقراطیة، ویحیط بھ بلطجیة یقدمون لھ أسوأ مستبد عصري، ال یھ

 النصائح.
 المصدر : الجزیرة
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 (رّحب ولي العھد السعودي محمد بن سلمان بتفتیش قنصلیة بالده بإسطنبول بحثا عن خاشقجي (الجزیرة

العھد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة على استعداد للسماح لتركیا بتفتیش قال ولي 
جمال خاشقجي المختفي منذ الثالثاء للبحث عن الكاتب السعودي  إسطنبول قنصیلتھا في

 .الماضي بعد دخول مبنى القنصلیة

وأضاف في مقابلة مع وكالة بلومبیرغ عند سؤالھ عن اختفاء خاشقجي، "نسمع عن 
إشاعات حول ما حدث. ھو مواطن سعودي ونحن حریصون جد�ا على معرفة ما حدث لھ. 

 ."لمعرفة ما حدث لجمال ھناكوسوف نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركیة 

وقال ابن سلمان إن ما یعرفھ ھو أن خاشقجي دخل القنصلیة وخرج منھا بعد دقائق قلیلة أو 
 .ربما ساعة، مشیرا إلى أنھم یحققون عبر وزارة الخارجیة فیما حدث بالضبط

ونفى ولي العھد السعودي أن یكون خاشقجي داخل القنصلیة، وقال "نحن مستعدون 
إذا كانوا راغبین في البحث عنھ في المبنى الخاص بنا. المبنى  بالحكومة التركیة للترحیب

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f


إذا طلبوا  یعد منطقة سیادیة، لكننا سنسمح لھم بالدخول والبحث والقیام بكل ما یریدونھ.
 ."ذلك، فسنسمح لھم قطعًا بالقیام بھ. فلیس لدینا ما نخفیھ

تھام في السعودیة، حاول ابن سلمان تجنب وفیما یتعلق بما إذا كان خاشقجي یواجھ أي ا
اإلجابة على السؤال مكتفیا بالقول "الحقیقة نرید أن نعلم أوًال أین جمال"، لكنھ أكد أنھ لیس 
الشخص الذي ذكرتھ وكالة األنباء السعودیة في خبر عن استالم المملكة شخصا عن طریق 

 .(الشرطة الدولیة (إنتربول
ھجوما استھدف قافلة  السعودیة د ساعات قلیلة من إدانةتأتي تصریحات ابن سلمان بع

بدا وكأنھ تھدئة ألزمة في طور التشكل على  األمر الذي ،تركیاعسكریة بجنوبي شرقی
 .خلفیة اختفاء جمال خاشقجي

وعبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة عن إدانة المملكة العربیة السعودیة واستنكارھا 
لشدیدین للھجوم اإلرھابي الذي استھدف قافلة عسكریة في إقلیم بطمان الواقع بجنوبي ا

 .شرقي تركیا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفھا إلى جانب تركیا في محاربة اإلرھاب بأشكالھ 
وي الضحایا ولحكومة وشعب وصوره كافة وأیاً كان مصدره، مقدماً العزاء والمواساة لذ

 .جمھوریة تركیا الشقیقة، والتمنیات للمصابین بالشفاء العاجل

وكان سبعة عسكریین أتراك قتلوا في انفجار لغم زرعھ مسلحون على جانب الطریق 
 .بمنطقة غرجوش بإقلیم بطمان

 .ویتھم ناشطون وحقوقیون السعودیة بالوقوف وراء اختفاء خاشقجي
 المصدر : وكاالت
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قدمت مصادر أمنیة تركیة روایة جدیدة في قضیة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، 
في إسطنبول بالتزامن  السعودیة دخلوا القنصلیة -بینھم مسؤولون-سعودیا  15وقالت إن 

 .مع وجود خاشقجي داخلھا

ین السعودیین وصلوا على متن طائرتین بالتزامن وأضافت المصادر التركیة أن المسؤول
 .مع اختفاء الكاتب خاشقجي

بشأن ادعاءات احتجاز  تح تحقیقالعامة الیوم ف إسطنبول في غضون ذلك، أعلنت نیابة
 .خاشقجي، بعد انقطاع أخباره عقب دخولھ قنصلیة بالده في إسطنبول

وأوضحت مصادر في النیابة العامة أن نیابة إسطنبول فتحت التحقیق في الثاني من 
أكتوبر/تشرین األول الحالي، وھو الیوم الذي دخل فیھ خاشقجي القنصلیة العامة السعودیة 

 .، وأكدت أن التحقیق یتواصل بشكل مفصل یتم فیھ تحري كافة األبعادفي إسطنبول
ولید بن  أنقرة واستدعت وزارة الخارجیة التركیة األربعاء الماضي السفیر السعودي لدى

 .عبد الكریم الخریجي، لالستفسار عن وضع الصحفي خاشقجي الذي تبین أنھ مختفٍ 
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التي  التركیة إبراھیم قالن قال األربعاء إن المعلومات یشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة
وردتھم إلى اآلن تفید بوجود خاشقجي في القنصلیة السعودیة بإسطنبول، في حین قالت 

 .إن خاشقجي "غادر" مبنى القنصلیة بعد إنھاء معاملة خاصة بھ -من جانبھا-القنصلیة 
أن یكون  -في مقابلتھ مع وكالة بلومبیرغ -محمد بن سلمان كما نفى ولي العھد السعودي

مضیفا أنھم على  الرجل موجودا في القنصلیة، وقال إنھ خرج منھا بعد دقائق أو ساعة،
 .للسماح للسلطات التركیة بتفتیش القنصلیة استعداد

مر عمر جلیك في مؤت حزب العدالة والتنمیة التركي وفي سیاق متصل، قال المتحدث باسم
صحفي مساء الیوم السبت إن أنقرة ستكشف عن مصیر الصحفي السعودي والجھة 

كدولة تتمتع  تركیا "المسؤولة عن اختفائھ عقب زیارتھ قنصلیة بالده بإسطنبول، مضیفا أن
 ."باألمان، وتولي اھتماما كبیرا بقضیة اختفاء الصحفي خاشقجي

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (نقلت وكالة رویترز عن مصادر أمنیة تركیة أن خاشقجي قتل داخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول (الجزیرة

 إسطنبول-الجزیرة نت
عن  األحد رجب طیب أردوغان توقعت مصادر إعالمیة تركیة أن یعلن الرئیس التركي

یال المرّجح لإلعالمي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى تفاصیل مھمة تتعلق باالغت
لثالثاء، حیث أكدت مصادر أمنیة أن التحقیقات إسطنبوال في السعودیة بعد دخولھ القنصلیة

 األولیة ترّجح اغتیالھ داخل القنصلیة.
ستنشر للجمھور مقاطع فیدیو من  الشرطة التركیة وأشارت المصادر اإلعالمیة إلى أن

 كامیرات المراقبة، توضح الحقیقیة "بشكل كامل" بشأن مصیر خاشقجي.

مصادر أمنیة تركیة أن خاشقجي قتل داخل القنصلیة، ونقلت وكالة رویترز لیل السبت عن 
 وأن قتلھ كان مدبرا، ثم تم نقل جثمانھ للخارج.

وحاولت الجزیرة نت االتصال بخدیجة جنكیز خطیبة خاشقجي حتى ساعات فجر األحد، 
لكن ھاتفھا ظل مغلقا، بینما غردت جنكیز في منتصف اللیل على تویتر قائلة "جمال لم 

 ق أنھ قد قتل".یقتل، وال أصد
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 (رویترز) أمام القنصلیة السعودیة (یسار) خدیجة جنكیز خطیبة خاشقجي

وكانت تقاریر صحفیة قد نقلت عن مصادر تركیة أن خاشقجي قتل تحت التعذیب، بعدما 
 جرى تصویر عملیة التحقیق معھ في مبنى قنصلیة بالده بحي بیشكتاش في إسطنبول.

المصادر السیاسیة أو األمنیة التركیة ھذا النبأ، وقابلتھ بالصمت تماما لكن لم یؤكد أّي من 
كما قابلت الروایات األخرى، ومن بینھا أن خاشقجي جرى تخدیره جزئیا في مبنى 

 القنصلیة وتھریبھ في طرد دبلوماسي كبیر عبر رحلة جویة إلى خارج البالد.

قد أعلن ظھر السبت أن نیابة  عرفان فیدان في إسطنبول وكان المدعي العام التركي
إسطنبول فتحت تحقیقا في لغز خاشقجي منذ لحظة اختفائھ الثالثاء، وقال إن التحقیق توسع 

 مع استمرار نقص المعلومات.
عمر جلیك في مؤتمر صحفي  حزب العدالة والتنمیة التركي كما أعلن المتحدث باسم

 تكشف مصیر خاشقجي والجھة المسؤولة عن اختفائھ.أن بالده س بأنقرة السبت

وفي وقت الحق أعلن حساب "معتقلي الرأي" السعودیین على تویتر أنھ جرى العثور على 
 جثمان خاشقجي في إسطنبول، دون أن یقدم المزید من اإلیضاحات.

 المصدر : الجزیرة
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 وحوارات تقاریر األخبار

مواقف  3ترددات البث الحكومي.. 
 لذباب تویتر بشأن خاشقجي

7/10/2018 
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•  
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 الجزیرة نت

، كتب الصحفي البارز جمال خاشقجي مقاال في صحیفة واشنطن 2017في سبتمبر/أیلول 
محمد بن  زمن ولي العھد األمیر السعودیة بوست عن الخوف والترھیب في المملكة

 .سلمان
بعد عام، كان خاشقجي على موعد مع الخوف وربما الموت بقنصلیة بالده 

عندما دخلھا للحصول على وثیقة إلتمام زواجھ من امرأة كانت تنتظر  ،إسطنبول في
 .عودتھ خارج المبنى

داخل القنصلیة ظھر الثالثاء الماضي، كانت مواقف الرأي العام  ومنذ أن تأخر الكاتب
ومعظم الدول العربیة والغربیة تصب في اتجاه واحد وھو أن سلطات بالده  تركیا في

 .دبرت أمرا لخطفھ أو تصفیتھ
لكن أنصار ابن سلمان أو من یطلق علیھم الذباب اإللكتروني لم یكن لھم موقف ثابت بشأن 
خاشقجي، إنما مّر تعاطیھم مع األزمة بثالث مراحل تبدو متناقضة لكنھا أیضا تعكس 

 :یاضالر الحرص على التناغم مع مزاج السلطات في
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 التبجح1- 
عندما تأخر خاشقجي داخل مبنى القنصلیة لساعات، نشرت وكالة األنباء السعودیة 

دون أن  (اإلنتربول )خبرا عن استرداد السلطات مطلوبا عبر الشرطة الدولیة (واس)
 .تكشف عن ھویتھ

حینھا تجمع الذباب على الخبر، حیث اعتقدوا أن "واس" تقصد خاشقجي، فتبجحوا بقدرة 
السلطات على جلب المعارضین من كل أصقاع العالم وإسكات أصواتھم وإرغامھم على 
 .التسبیح بحمد ولي العھد بكرة وأصیال

 

 
 

@ALHOTM  

 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/48dc2402-6a70-4b64-83cd-7c259b7e95a0
https://twitter.com/ALHOMAIDHY
https://twitter.com/ALHOMAIDHY
https://twitter.com/ALHOMAIDHY/status/1048841796376317953
https://twitter.com/ALHOMAIDHY/status/1048841796376317953
https://twitter.com/ALHOMAIDHY/status/1048841796376317953/photo/1
https://twitter.com/ALHOMAIDHY/status/1048841796376317953/photo/1


 شقجي

وم باغتیال من یعارضھا لكان أول من یغتالون      
Riyadh, Kingdom    · Oct 7, 2018 -12:45 AM  

  

 

  

385 people are ta    

لتلویث سمعة الكاتب المختفي ووصفھ بالعمیل  تویتر وقد تداعت جماعات الذباب في موقع
 .والخائن الذي یستحق الخطف واالعتقال بل التنكیل

السعودیة بدا مغریا للحشرات اإللكترونیة، وانطلقت منھ لتھدید الخبر الذي بثتھ الوكالة 
معارضین بارزین بنفس مصیر خاشقجي، ومن ھؤالء سعد الفقیھ ومحمد األحمري 

 .والناشط غانم الدوسري

  اإلنكار2- 
الحقا، أنكرت الحكومة أن تكون خطفت خاشقجي، فقد كشف ولي العھد أن "واس" لم 

لمقصود مواطن آخر تم جلبھ من الخارج بتھمة تقدیم شیكات بدون تقصده في خبرھا، إنما ا
 .رصید

لم یصدق الرأي العام العالمي ابن سلمان ألن المملكة تقبع في الدرك األسفل عندما یتعلق 
دولة، وفق أحدث تقاریر منظمة  180من بین  169األمر بحریة التعبیر، إذ تحتل المرتبة 

 .""مراسلون بال حدود
المرموقة ویتحدث للجزیرة  "بوست واشنطن "جي یكتب عمودا بصحیفةوألن خاشق

وغیرھا من القنوات المؤثرة، رجح المراقبون أن تكون السلطات السعودیة سعت لخطفھ أو 
 .تصفیتھ

لكن ذباب توتیر تجمع فورا على مائدة اإلنكار وتبنى موقف ابن سلمان حرفیا، فبدأت 
الدفاعات الذبابیة تكتب أن الحكومة لو كانت تخطف المعارضین لفعلت ذلك بالفقیھ 
 .واألحمري والدوسري وآخرین
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لي لھ  سنة ینبح بنغتال جمال؟؟ المملكة لو تبغا واحد فیھم تقدر تجیبھ غصبا عن انف الكل عشان یتحاكم لكن عمره ما ضر السحاب  ۲۰    
 یھ_جمال_خاشقجي  
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Twitter Ads    
وبدل مواصلة الھجوم على خاشقجي، طالب الذبابیون بضرورة الكشف عن مصیره 

الریاض في وشددوا على أن الحكومة تھتم بشأن رعایاھا بالخارج، متجاھلین سوابق 
 .خطف المعارضین بمن فیھم األمراء

وتأییدا لتصریحات ابن سلمان التي خص بھا مؤسسة إعالمیة غربیة، كتب عبد هللا "هللا 
یعزك یا طویل العمر وهللا یحفظك" بینما غرد آخرون بضرورة انتظار التحقیقات لحین 
 .اتضاح مصیر المواطن خاشقجي

 الھجوم3- 
العالم لمتابعة تطورات مفجعة حیث كشفت تسریبات لمسؤولین أمنیین مساء السبت، سھر 

 .أتراك أن خاشقجي قتل أثناء وجوده بالقنصلیة، والحقا تخلص الجناة من جثتھ

وقد نفت الریاض بشدة ضلوعھا في مقتل مواطنھا، وقالت إنھا أوفدت فریقا أمنیا للتحقیق 
ة استھجانھ "االتھامات العاریة من بقضیة اختفائھ. ونقلت "واس" عن مصدر بالقنصلی

 ."الصحة

وبعد تداول خبر االغتیال على نطاق واسع، انخرط الذباب اإللكتروني في حرب ضد أنقرة 
 .واتھمھا بتدبیر مقتل خاشقجي والتنصل من الجریمة عبر اتھام السعودیة

دخلھا بأمان وكان الذبابیة عن أي مصلحة لتركیا في قتل رجل  لم تبحث كتائب ابن سلمان
 یقیم عالقات طیبة مع مسؤولیھا وینوي الزواج بإحدى بناتھا؟

اإلخوان و قطرذباب ضد تركیا ومسرحیة جمال خاشقجي" تواصل طنین ال "وسم وتحت
 .، وكل من ال یسیر في فلك السعودیة الجدیدةقناة الجزیرةو المسلمین
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وفي نظر عبد الرحمن الالحم فإن اغتیال خاشقجي مسرحیة "بإخراج رديء غبي كعادة 
النظامان القطري مسرحیات اإلخوان.." لیضیف أن ھذا الرجل "انتھت صالحیتھ وقرر 

والتركي تصفیتھ" بعد أن وصال "إلى قاعٍ سحیق من اإلجرام ویدیرون قضایاھم بعقلیة 
 ."عصابات المافیا واإلرھاب

وبینما غرد عبد هللا المالكي قائال "یقتلون القتیل ویمشون في جنازتھ" كتب أحمد الشمري 
ون كل شيء من أجل إیذاء "نحن نقف أمام أكبر عصابة إخوانیة في الوقت الحالي، یفعل

 ."السعودیة

وتداولت تغریدات أخرى عناوین من قبیل: "عاجل.. بحمد � السعودیة تفضح تركیا وقطر 
وتكشف خیوط عملیة االغتیال، خطیبة خاشقجي عمیلة للمخابرات التركیة وتثیر الفتنة بین 

 ."شعوب الخلیج
 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الجزیرة
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لمصادر األمن التركي فحص تسجیالت خمسة أیام من كامیرات مراقبة ترصد الخارجین والداخلین للقنصلیة التركیة وفقا 
 ((غیتي

نقلت صحیفة غاردیان البریطانیة عن مسؤولین أتراك قولھم إن ترجیحھم مقتل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي یستند إلى قرائن محددة توصل إلیھا المحققون التابعون للشرطة 

 .والمخابرات التركیة
ت وذكرت الصحیفة مساء األحد أن المحققین عكفوا على مشاھدة تسجیالت كامیرا

 .السعودیة المراقبة، كما تحدثوا مع مخبرین داخل القنصلیة

ن كامیرات المراقبة وأوضحت غاردیان أن المحققین قاموا بتحلیل تسجیالت خمسة أیام م
 .التي صورت كل الداخلین والخارجین عبر بوابتي القنصلیة السعودیة

وأضافت أن المحققین الحظوا في تلك التسجیالت رجاال من داخل المبنى ینقلون صنادیق 
 .إلى سیارة سوداء خالل الساعات التي أعقبت اختفاء خاشقجي

یوم الثالثاء  -المنتقد للنظام السعودي-وقد اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
 .للحصول على أوراق رسمیة إسطنبول الماضي، بعد دخولھ القنصلیة السعودیة في
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لیل السبت عن مصدرین تركیین أن التقییم األولي للشرطة التركیة  رویترز كالةونقلت و
وقال أحدھما "نعتقد أن القتل متعمد،  یشیر إلى أن خاشقجي تمت تصفیتھ داخل القنصلیة،

 ."وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلیة
 ھذه لیست تركیا التسعینیات

وقال یاسین أقطاي مستشار رئیس حزب العدالة والتنمیة الحاكم لقناة "سي إن إن ترك" 
ما  تركیا األحد إن ھناك "معلومات ملموسة. ھذه لن تبقى قضیة معلقة، إذا كانوا یظنون أن

 ."زالت كما كانت في تسعینیات القرن الماضي فھم مخطئون
ال یزالون  األمن التركي وقالت صحیفة غاردیان إن مسؤولین من مختلف قطاعات جھاز

 .یتحدثون تدریجیا بمعلومات تشیر إلى تصفیة خاشقجي

ان جثة خاشقجي، وأشارت إلى أن لكنھا أضافت أن المحققین لم یقدموا أي فرضیة بشأن مك
بعض وحدات الشرطة ترى أنھ ال توجد أدلة كافیة للجزم بمقتل الصحفي السعودي، لكن 

اختطف في عملیة نفذتھا الدولة  -في أفضل تقدیر-كل الوحدات األمنیة تجمع على أنھ 
 .السعودیة

إلى إشراك محققین دولیین في تحقیق شفاف للكشف  ھیومن رایتس ووتش ودعت منظمة
عن مصیر خاشقجي، وعدم ترك األمر في ید تركیا وحدھا أو السعودیة، "نظرا لما فعلتھ 

 ."تیازات الدبلوماسیةالسعودیة من إساءة استغالل االم
 المصدر : غاردیان
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 (روبیو قال إنھ سیستعرض جمیع الخیارات في مجلس الشیوخ (رویترز

األحد إنھ إذا تأكد  ماركو روبیو األمیركیة فلوریدا قال السیناتور الجمھوري عن والیة
أن تتخذ رد  الوالیات المتحدة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، فإن على

 .فعل قویا

وأضاف في تغریدة لھ على تویتر "أتمنى أن یكون الصحفي السعودي جمال خاشقجي على 
قید الحیاة، ولكن إذا تم تأكید ھذا التقریر اإلخباري المزعج، فیجب على الوالیات المتحدة 

خیارات في مجلس والعالم المتحضر أن یتخذا رد فعل قویا، وسأستعرض جمیع ال
 ."الشیوخ

ضغوط  دونالد ترامب ویأتي اختفاء خاشقجي في الوقت الذي وضع فیھ الرئیس األمیركي
 .لبذل المزید من الجھد لخفض أسعار النفط السعودیة خاصة على

بشأن وكانت وزارة الخارجیة األمیركیة قالت إنھا تتابع "عن كثب" التقاریر المتتالیة 
 .یوم الثالثاء الماضي إسطنبول اختفاء الصحفي السعودي بعد دخولھ السفارة السعودیة في

أنھ  بوب كوركر العالقات الخارجیة في مجلس الشیوخ السیناتوركما أعلن رئیس لجنة 
آل  خالد بن سلمان األمیر واشنطن لدى الریاض تطرق شخصیا لقضیة خاشقجي مع سفیر
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سعود، مشیرا إلى أنھ طالب بأن تُسلم القنصلیة السعودیة في إسطنبول صور الفیدیو 
 .الخاصة بالصحفي المختفي

المقیم -وفي السیاق ذاتھ، أكد السیناتور كریس مورفي في تغریدة أن خبر مقتل خاشقجي 
صح، فإنھ یمثل "تغییرا جوھریا في عالقتنا مع المملكة إن  -في الوالیات المتحدة

 ."السعودیة
 المصدر : الجزیرة,وكالة األنباء األلمانیة
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 (تواصل الغموض الذي یلف قضیة خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول الثالثاء الماضي (غیتي

ظمة العفو الدولیة (أمنستي) إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قالت من
قنصلیة بالده بمدینة إسطنبول التركیة، سیكون في حال تأكده جریمة إعدام خارج نطاق 

 .القانون

یلف قضیة خاشقجي عقب دخولھ  تواصل الغموض الذي وتأتي ھذه التصریحات وسط
الشرطة  الماضي، فبینما رّجحت استنتاجات الثالثاء إسطنبولفی السعودیة القنصلیة
 السعودیة ذلك.مقتلھ، تنفي السلطات  التركیة

وقالت مدیرة البحوث في برنامج الشرق األوسط بالمنظمة لین معلوف تعقیبا على األنباء 
 المتعلقة بمقتل خاشقجي، إن اختفاءه یُشكل مصدر قلق كبیر منذ دخولھ مبنى القنصلیة.

وطالبت وأضافت أنھ إذ تأكدت صحة ھذه األنباء فإن ذلك یعتبر منحدرا جدیدا سیئا للغایة، 
 بإجراء تحقیق مستقل وتقدیم المسؤولین إلى العدالة مھما عال شأنھم.
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 إشارة مرعبة
وھي منطقة خاضعة -وأشارت لین معلوف إلى أن عملیة االغتیال داخل مبنى القنصلیة 

 .ستكون بمثابة جریمة إعدام خارج القانون -للنظام القضائي السعودي

قضیة ستبعث بإشارة مرعبة للمدافعین عن حقوق وأكدت منظمة العفو الدولیة أن ھذه ال
اإلنسان والمعارضین في كل مكان، وستقوض أي مفھوم للبحث عن مالذ آمن خارج 

 السعودیة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الخروج عّما وصفتھ بالصمت المطبق تجاه قمع 
 صیر خاشقجي.السلطات السعودیة لحریة الرأي، وطالبتھ بالضغط علیھا للكشف عن م

 المصدر : الجزیرة
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 (مقر الخارجیة األمیركیة في واشنطن (رویترز

التقاریر المتتالیة بشأن اختفاء قالت وزارة الخارجیة األمیركیة إنھا تتابع "عن كثب" 
قبل خمسة  إسطنبول في السعودیة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخولھ السفارة

 .أیام
قد أعلن أنھ  بوب كوركر السناتور مجلس الشیوخ وكان رئیس لجنة العالقات الخارجیة في

آل  خالد بن سلمان األمیر واشنطن تطرق شخصیا لقضیة خاشقجي مع سفیر الریاض لدى
 .سعود

أنھ طالب بأن تُـسلم القنصلیة السعودیة في إسطنبول صور الفیدیو  وأضاف كوركر
 .الخاصة بالصحفي المختفي

المقیم -ذاتھ، أكد السناتور كریس مورفي في تغریدة أن خبر مقتل خاشقجي وفي السیاق 
وھریا في عالقتنا مع المملكة إن صح فإن ذلك یمثل "تغییرا ج- الوالیات المتحدة في

 ."السعودیة
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وكان الكاتب قد دخل القنصلیة الثالثاء الماضي للحصول على وثائق زواجھ المقبل، وقالت 
 .خطیبتھ التي كانت تنتظره بالخارج إنھ لم یخرج من المبنى

وعاش خاشقجي بالمنفى االختیاري في واشنطن على مدى العام األخیر خوفا من االنتقام 
والحملة على المعارضین التي شھدت  الیمن ب انتقاده سیاسات بالده، بما في ذلك حرببسب

 .إلقاء القبض على عشرات األشخاص

مقال مشترك مع روبرت الیسي بصحیفة "ذي غاردیان" البریطانیة في وكتب في 
"ینقل البالد من التطرف الدیني إلى  مارس/آذار أن ولي العھد األمیر محمد بن سلمان

نسختھ الخاصة من التطرف المبنیة على وجوب (قبولكم إصالحي بدون أي تشاور) 
 ."مصحوبا باعتقال واختفاء منتقدیھ

 تالمصدر : وكاال
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 (انتقادات لسیاسات القمع المنتھجة فیھا (رویترز 2017خاشقجي وّجھ عقب خروجھ من السعودیة في 

الذي أفادت -إن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي  واشنطن بوست صحیفةقالت 
ربما قتل ألنھ یشكل خطرا  -سطنبولأنباء بتصفیتھ بطریقة مروعة داخل قنصلیة بالده في إ

 .على نظام الحكم في السعودیة

وأضافت أن المتابعین للشأن السعودي یقولون إن خاشقجي ربما كان یعتبر خطرا بشكل 
 .خاص من قبل القیادة السعودیة، ألنھ كان قریبا من دوائرھا الحاكمة لعقود من الزمان

مستشار اإلعالمي لرئیس االستخبارات كان ال أن الرجل وأشارت في ھذا اإلطار إلى
 .السعودیة السابق تركي الفیصل، عندما كان األخیر سفیرا لبالده في لندن وواشنطن

سوف یمثل تصعیدا صادما في  -إذا تم تأكیده-الصحیفة، فإن قتل خاشقجي  ووفق تعبیر
 .جھود السعودیة إلسكات المعارضة

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/1879ac5d-151d-4acc-a98c-92366a589259


حیث تم  قبل عام، محمد بن سلمان ھد السعوديالتي شنھا ولي الع حملة القمع وأشارت إلى
و بحجة والدعاة ورجال األعمال، بدواع أمنیة أ األكادیمیین والناشطین المئات من اعتقال

 .مكافحة الفساد

ما  وفي سیاق حدیثھا عن تداعیات ما حدث لجمال خاشقجي، قالت واشنطن بوست إن
 .حصل یمكن أن یفاقم الخالف القائم بین تركیا والسعودیة

المعارضین  عن معارض سعودي مقیم في تركیا أن ما جرى أشاع الخوف لدى ونقلت
 .العرب الذین لجؤوا إلى تركیا منذ سنوات

الذي كان یكتب مقاالت -ذكر أن التحقیقات األولیة التركیة توصلت إلى أن خاشقجي ی
تم قتلھ وتقطیع أوصالھ داخل القنصلیة السعودیة في  -في صحیفة واشنطن بوست رأي

 .إسطنبول
 المصدر : الجزیرة,واشنطن بوست
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الذي أفادت -إن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي  واشنطن بوست صحیفةقالت 
ربما قتل ألنھ یشكل خطرا  -سطنبولأنباء بتصفیتھ بطریقة مروعة داخل قنصلیة بالده في إ

 .على نظام الحكم في السعودیة

وأضافت أن المتابعین للشأن السعودي یقولون إن خاشقجي ربما كان یعتبر خطرا بشكل 
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مستشار اإلعالمي لرئیس االستخبارات كان ال أن الرجل وأشارت في ھذا اإلطار إلى
 .السعودیة السابق تركي الفیصل، عندما كان األخیر سفیرا لبالده في لندن وواشنطن

سوف یمثل تصعیدا صادما في  -إذا تم تأكیده-الصحیفة، فإن قتل خاشقجي  ووفق تعبیر
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حیث تم  قبل عام، محمد بن سلمان ھد السعوديالتي شنھا ولي الع حملة القمع وأشارت إلى
و بحجة والدعاة ورجال األعمال، بدواع أمنیة أ األكادیمیین والناشطین المئات من اعتقال

 .مكافحة الفساد

ما  وفي سیاق حدیثھا عن تداعیات ما حدث لجمال خاشقجي، قالت واشنطن بوست إن
 .حصل یمكن أن یفاقم الخالف القائم بین تركیا والسعودیة

المعارضین  عن معارض سعودي مقیم في تركیا أن ما جرى أشاع الخوف لدى ونقلت
 .العرب الذین لجؤوا إلى تركیا منذ سنوات

الذي كان یكتب مقاالت -ذكر أن التحقیقات األولیة التركیة توصلت إلى أن خاشقجي ی
تم قتلھ وتقطیع أوصالھ داخل القنصلیة السعودیة في  -في صحیفة واشنطن بوست رأي

 .إسطنبول
 المصدر : الجزیرة,واشنطن بوست
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 (تواصل الغموض الذي یلف قضیة خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول الثالثاء الماضي (غیتي

قالت منظمة العفو الدولیة (أمنستي) إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 
قنصلیة بالده بمدینة إسطنبول التركیة، سیكون في حال تأكده جریمة إعدام خارج نطاق 

 .القانون

یلف قضیة خاشقجي عقب دخولھ  تواصل الغموض الذي وتأتي ھذه التصریحات وسط
الشرطة  الماضي، فبینما رّجحت استنتاجات الثالثاء إسطنبولفی السعودیة القنصلیة
 السعودیة ذلك.مقتلھ، تنفي السلطات  التركیة

وقالت مدیرة البحوث في برنامج الشرق األوسط بالمنظمة لین معلوف تعقیبا على األنباء 
 المتعلقة بمقتل خاشقجي، إن اختفاءه یُشكل مصدر قلق كبیر منذ دخولھ مبنى القنصلیة.

وأضافت أنھ إذ تأكدت صحة ھذه األنباء فإن ذلك یعتبر منحدرا جدیدا سیئا للغایة، وطالبت 
 بإجراء تحقیق مستقل وتقدیم المسؤولین إلى العدالة مھما عال شأنھم.
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 إشارة مرعبة
وھي منطقة خاضعة -وأشارت لین معلوف إلى أن عملیة االغتیال داخل مبنى القنصلیة 

 .ستكون بمثابة جریمة إعدام خارج القانون -للنظام القضائي السعودي

القضیة ستبعث بإشارة مرعبة للمدافعین عن حقوق وأكدت منظمة العفو الدولیة أن ھذه 
اإلنسان والمعارضین في كل مكان، وستقوض أي مفھوم للبحث عن مالذ آمن خارج 

 السعودیة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الخروج عّما وصفتھ بالصمت المطبق تجاه قمع 
 مصیر خاشقجي. السلطات السعودیة لحریة الرأي، وطالبتھ بالضغط علیھا للكشف عن

 المصدر : الجزیرة
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 (أردوغان وصف اختفاء خاشقجي بأنھ محزن للغایة (األناضول

اختفاء الصحفي السعودي تحدث الرئیس التركي رجب طیب أردوغان ألول مرة عن 
مھما  بنفسھ، وإن بالده ستعلن نتائج التحقیقات للعالم القضیة جمال خاشقجي، وقال إنھ یتابع

 .كانت

إن اختفاء خاشقجي "محزن  -في تصریحات للصحفیین الیوم األحد-وقال أردوغان 
حالة ال نرغب للغایة"، لكن "ما زلت أحسن النیة في توقعاتي، وإن شاء هللا لن نواجھ 

 ."فیھا

وذكر الرئیس التركي أن السلطات حالیا تتحقق من عملیات الدخول إلى القنصلیة السعودیة 
والخروج منھا، وتسعى للتوصل سریعا إلى نتیجة، كما یجري التحقق من حركة الدخول 

 .والخروج عبر المطارات
للشرطة  لتقییم األوليعن مصدرین تركیین لیل السبت أن ا قد نقلت وكانت وكالة رویترز

خاشقجي تمت تصفیتھ داخل القنصلیة السعودیة، وقال أحدھما "نعتقد  یشیر إلى أن التركیة
 ."، وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلیةأن القتل متعمد

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/cfc190f9-1091-4da2-8c13-59c2fe026a67
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وقال مدیر مكتب الجزیرة في إسطنبول عبد العظیم محمد إنھ تحدث مع مسؤول تركي 
مطلع على الملف وأبلغھ بأن حدیث أردوغان الیوم لیس نفیا لمقتل خاشقجي، وأن الرئیس 

ومالبساتھا  یرید إعطاء فرصة لالدعاء التركي الستكمال التحقیقات واإلحاطة بالقضیة
 .حتى ال یتخذ موقفا متعجال

على افتراض -وذكر الزمیل محمد أن حدیث المسؤولین األتراك یوضح أن جثة خاشقجي 
لیست بحوزة السلطات التركیة، وأن حدیث بعض المصادر عن احتمال تقطیع جثتھ  -مقتلھ

 .أو تشویھھا إنما ھو محاولة لتفسیر خروجھ من القنصلیة

ي السعودي جمال خاشقجي یوم الثالثاء الماضي بعد دخولھ القنصلیة وقد اختفى الصحف
 .السعودیة في إسطنبول للحصول على أوراق رسمیة

 15فریق الـ
بأن السلطات ترجح مقتل  وصرح یاسین أقطاي مستشار الرئیس التركي الیوم األحد

سعودیا "ضالعة  15أن مجموعة من ، وإسطنبول في السعودیة داخل القنصلیة خاشقجي
 ."بشكل شبھ مؤكد
أن حدیث مسؤولین - رویترز في تصریحاتھ التي أدلى بھا لوكالة-وأضاف أقطاي 

 ."سعودیین عن عدم وجود تسجیالت لكامیرات المراقبة بالقنصلیة، "لیس صادقا

عن أقطاي قولھ إن سلطات بالده لدیھا "معلومات  ترك"كما نقلت قناة "سي.أن.أن 
 .ملموسة" عن خاشقجي

وصلوا  -بینھم مسؤولون-سعودیا  15قالت أمس السبت إن  وكانت مصادر أمنیة تركیة
إسطنبول على متن طائرتین خاصتین، ودخلوا القنصلیة بالتزامن مع وجود خاشقجي 

 .داخلھا

یة لألنباء الیوم عن مصادر قولھا إن ھؤالء ونقلت وكالة األناضول التركیة الرسم
 .األشخاص الذین دخلوا مبنى القنصلیة السعودیة ھم من عناصر الشرطة السعودیة

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسیة عن مصدر مقرب من الحكومة التركیة أن 
إسطنبول  الشرطة تعتقد أن خاشقجي قُتل داخل القنصلیة بأیدي فریق أتى خصیصا إلى

 .وغادر في الیوم نفسھ

وذكر موقع "میدل إیست آي" أن الصحفي السعودي ُعذب قبل أن یُقتل وتقطع جثتھ، وھو 
 .ما أكدتھ تقاریر إعالمیة أخرى نقال عن مصادر مطلعة

عن رئیس جمعیة "بیت اإلعالمیین العرب" التركیة توران  نیویورك تایمز كما نقلت
كشالكجي أن مسؤولین أكدوا لھ أن خاشقجي قُتل وشوھت جثتھ. كما نقلت الصحیفة عن 

  .أن الجثمان قد شّوه بالفعل -لم تذكر اسمھ-مسؤول عربي 

دخل  -یعتقد أنھ من محققین سعودیین-ى، أفاد مراسل الجزیرة بأن وفدا من ناحیة أخر
 .الیوم األحد مبنى القنصلیة السعودیة في إسطنبول

وكان السفیر السعودي في أنقرة قد صرح صباح الیوم بأن وفدا من المحققین السعودیین 
 .وصل إلى تركیا للتعاون مع المحققین األتراك في قضیة اختفاء خاشقجي
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الذي رجحت تركیا قتلھ بالقنصلیة -اختطاف اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي 
عملیات خطف عدیدة طالت معارضین سعودیین بارزین  أعاد إلى األذھان -السعودیة

لیدفعوا ثمن  الریاض ، حیث أعیدوا إلىاألسرة الحاكمةخارج المملكة بینھم أمراء من 
 انتقاد سیاسة بالدھم.

ظھر الثاني من  إسطنبول في السعودیة واختفى خاشقجي بعد أن دخل مبنى القنصلیة
وبحسب خطیبتھ التي -أكتوبر/تشرین األول الجاري للحصول على وثائق عائلیة، إال أنھ 

لم یخرج مما دفعھا لمراجعة مسؤولین  -كانت بانتظاره ساعات عدة خارج المبنى
 التركیة. بالقنصلیة لكنھم أبلغوھا بمغادرتھ المكان فاتصلت بالسلطات

شواھد عدة تُؤید فرضیة اختطاف خاشقجي، أبرزھا أن القنصلیة السعودیة كانت على علم 
 مسبق بقدومھ إلیھا، إذ إن موظفیھا حددوا لھ ھذا الوقت للقدوم مجددا إلتمام معامالتھ.

الستالم األوراق، وأوصاھا إن  كما أن خطیبتھ ذكرت أنھ سلمھا ھاتفھ المحمول ودخل
یاسین  حزب العدالة والتنمیة التركي ث شيء أن تتصل بمستشار رئیسأو حد تأخر

 ، مما یُوحي بتوقعھ حدوث شيء.تركیا أقطاي، وجمعیة "بیت اإلعالمیین العرب" في
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وقد رّجحت الشرطة التركیة أمس مقتل خاشقجي داخل القنصلیة، وذكرت مصادر أن 
تقطیعھ. بینما تصّر الریاض على أنھ غادر القنصلیة بعد دخولھ فریقا سعودیا قام بتعذیبھ و

 بقلیل.

والحقا، نقلت وكاالت األنباء عن مصادر تركیة مطلعة أن الشرطة تعتقد أن خاشقجي قُتل 
 داخل القنصلیة بأیدي فریق أتى خصیصا إلى إسطنبول وغادر في الیوم نفسھ.

 أمراء ولكن مختطفون
الحوادث األشھر في تاریخ "دبلوماسیة الخطف" السعودیة في اختطاف ثالثة وقد تمثلت 

، حیث تم إجبارھم 2016وحتى فبرایر/شباط  2015أمراء في الفترة ما بین سبتمبر/أیلول 
 على العودة إلى المملكة.

(بي بي سي) فإن أول ھؤالء كان األمیر سلطان  ھیئة اإلذاعة البریطانیة ووفق وثائقي بثتھ
من حاشیتھ من  20وبرفقتھ  2016بن تركي الذي تم اختطافھ في األول من فبرایر/شباط 

 حاملي الجنسیات الغربیة.
، إال القاھرة ء أنھما كانا برفقة األمیر على متن طائرة متجھة إلىوأوضح اثنان من ھؤال

ن األمیر لم یستسلم بسھولة حیث أنھ تم تحویل مسارھا لیجدوا أنفسھم بالریاض، وأفادا بأ
صرخ وتعارك باألیدي مع مضیفي الطائرة الذین تبین حملھم أسلحة أخفوھا من أجل 

 إخضاعھ وبقیة المسافرین.

وما إن ھبطت الطائرة حتى أحیطت بعشرات المركبات العسكریة والجنود المسلحین، وتم 
لیصرخ لطاقمھ المرافق بأنھم  اقتیاد األمیر الذي كان یضرب برجلیھ إلى سیارة مجھولة،
 "تعرضوا لعملیة اختطاف، وبأن علیھم إخبار سفاراتھم".

 وتشیر صحیفة غاردیان البریطانیة إلى أن "األمیر لم یر في العلن منذ ھذا الحادث".
یونیو/حزیران  12ولكن لم تكن ھذه عملیة الخطف األولى بحق سلطان. ففي صباح 

لملك الراحل فھد في ضواحي ، توجھ األمیر لقصر عمھ ا2003
بدعوة من األمیر عبد العزیز االبن المفضل للملك (وللمفارقة فإن  بسویسرا جنیف مدینة

 ھذا األمیر محتجز اآلن بالریاض).

وعرض عبد العزیز على سلطان العودة للمملكة واعدا بحل النزاع الناشئ عن انتقاده 
نھ رفض، وعندھا غادر األول ومرافقھ وزیر الشؤون اإلسالمیة الشیخ للقیادة السعودیة لك

صالح آل الشیخ، وبعد لحظات داھم الغرفة رجال ملثمون ثم شرعوا في ضرب سلطان 
وكبلوه ثم غرزوا إبرة في عنقھ، وأسرعوا بھ وھو فاقد الوعي إلى مطار جنیف ثم نقلوه 

 لطائرة طبیة كانت تنتظر بمدرج المطار.
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مواقع ) تركي بن بدر -سلطان بن تركي -األمراء من الیمین: سعود سیف النصر
 (التواصل

 أمیر ومسؤول أمني
وھو مسؤول أمني سابق كان مكلفا بفرض النظام بین -أما األمیر تركي بن بندر آل سعود 

فتعرض للسجن بسبب خالف أسري قبل أن یفر  -أفراد األسرة المالكة ذاتھا
 .2009ویدعو إلى تبني إصالحات بالسعودیة منذ عام  باریس إلى

ثم اختفى  2015 وظل الرجل ینشر مقاطع فیدیو تنتقد السیاسات السعودیة حتى یولیو/تموز
 في وقت الحق من السنة ذاتھا.

عندما  المغرب بعد زیارة إلى فرنسا وذكرت صحیفة مغربیة أن ھذا األمیر كان عائدا إلى
 اعتقل وسجن ھناك. ثم ُسلم إلى سلطات بالده بناء على طلب منھا بموافقة محكمة مغربیة.

وھو من أفراد األسرة الحاكمة -عود بن سیف النصر وثالث األمراء المختطفین ھو س
الذین  انتقاد النظام كما دعا لمقاضاة مسؤولي المملكة 2014وقد بدأ منذ عام  -أیضا
، قبل أن یدعو الحقا إلى انقالب داخل العائلة محمد مرسي عزل الرئیس المصري أیدوا

 الحاكمة لخلع الملك سلمان.
الذي حصل -أمیر آخر انشق عن األسرة المالكة ھو األمیر خالد بن فرحان آل سعود ویرى 

وقع ضحیة فخ  أن سعود سیف النصر -2013عام ألمانیا السیاسي في اللجوء على
لمناقشة مشروع مع شركة روسیة إیطالیة، مشیرا  روما الستدراجھ من مدینة میالنو إلى
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إلى أن "طائرة خاصة من الشركة جاءت وأخذت األمیر. لكنھا لم تھبط في روما وإنما في 
 الریاض".

 

 (مواقع التواصل) السعید تعرض للخطف ثم القتلالمعارض ناصر 

 یساري معارض
وبالعودة إلى التاریخ قلیال، تأتي حادثة خطف المعارض الیساري ناصر السعید الذي ُولد 

وعمل في شركة "أرامكو" وخاض سلسلة من اإلضرابات العمالیة ضد  1923عام 
ویبث عبر إذاعة صوت  1956عام  مصر ظروف العمل الشاقة آنذاك، قبل أن ینتقل إلى

 العرب قصائد وخطابات مناھضة لنظام الحكم في بالده.
، ومنھا دمشق ، انتقل السعید إلىجمال عبد الناصر وبعد وفاة الرئیس المصري

 .1979ألول دیسمبر/كانون ا 17حیث تعرض لالختطاف في  بیروت إلى
وھو بریطاني عمل حارسا إلحدى -وبعد ثالثین عاما على اختفائھ، نشر مارك یونك 

مذكراتھ، وكشف فیھا أن السعید اختطف من بیروت وأُلقي من طائرة  -عائالت آل سعود
 .البحر المتوسط على أحد سواحل
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في  المعارض المقیم بلندن غانم الدوسري تعرض العتداء
 (إندبندنت) الماضي سبتمبر/أیلول

 محاوالت فاشلة
لكن "دبلوماسیة الخطف" لم تكن ناجحة على الدوام، فقد تعرض المعارض السعودي 

البارز سعد الفقیھ لمحاولة اختطاف فاشلة أصیب خاللھا بعدة طعنات وكسرت ساقھ قبل أن 
 .2003یُنقل لمستشفى بالعاصمة البریطانیة عام 

ھي األحدث. فقد  وتبقى حادثة االعتداء على الناشط السعودي المعارض غانم الدوسري
ممن قال إنھما شابان  لندن العتداء بأحد شوارع 2018تعرض في األول من سبتمبر/أیلول 

 یة.تابعان للسلطات السعود
المعروف بانتقاداتھ الساخرة الالذعة -ونقلت صحیفة إندبندنت البریطانیة عن الدوسري 

قولھ إن الشخصین صرخا بوجھھ "من تكون حتى تتحدث ضد آل سعود  -لحكام السعودیة
 ".محمد بن سلمان وتنتقد

وأظھرت لقطات تم تصویرھا شخصا یلكم الدوسري بوجھھ بینما حاول المارة إبعاده عنھ، 
وكان الثاني یرتدي بدلة رمادیة ویحاول بدوره االعتداء على الدوسري قبل أن یتم جره إلى 

 الوراء.

ن المھاجمین سعودیان وقد عادا إلى البالد بعد ذلك، مشیرا إلى وقال الدوسري إلندبندنت إ
 أنھ تلقى اتصاال ھاتفیا الحقا ممن یدّعي أنھ الشخص الذي لكمھ قائال إنھ بالسعودیة.
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 سیاسة متعدیة
ولم تقتصر "دبلوماسیة الخطف" السعودیة على مواطنیھا بل تخطت ذلك بدءا من تسلیم 

، خلیفة حفتر إلى قوات اللواء المتقاعد العمرة ألداء مناسك سیاسیین لیبیین قدموا للمملكة
نوفمبر/تشرین الثاني  4في  سعد الحریري وصوال إلى احتجاز رئیس الوزراء اللبناني

 عدة أیام وإجباره على تقدیم استقالتھ، قبل أن تتدخل فرنسا إلطالق سراحھ. 2017
 المصدر : وكاالت,الجزیرة,مواقع إلكترونیة
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مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل  الشرطة التركیة رّجحت
فریقا سعودیا قام بتعذیبھ وتقطیعھ،  في إسطنبول، وذكرت مصادر أن السعودیة القنصلیة

 بینما تصّر الریاض على أنھ غادر القنصلیة بعد دخولھ بقلیل.
عن مصدرین تركیین لیل السبت أن التقییم األولي للشرطة التركیة یشیر  رویترز ونقلت

إلى أن خاشقجي الذي اختفى بعد دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول الثالثاء، قد تمت 
 .یتھ داخلھا بالفعلتصف

 وقال أحد المصدرین "نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلیة".
في الموضوع ذاتھ، نقلت قناة "سي أن أن ترك" عن یاسین أقطاي نائب رئیس حزب 

العدالة والتنمیة قولھ إن السلطات التركیة لدیھا معلومات "ملموسة" عن الصحفي السعودي 
 .قجيجمال خاش
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أن خاشقجي لم یغادر القنصلیة السعودیة  -حسب ما أوردتھ رویترز-وأضاف المصدر ذاتھ 
  ."في إسطنبول "بطریقة طبیعیة

من جھتھا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسیة عن مصدر مقرب من الحكومة التركیة أن 
إلى  الشرطة تعتقد أن خاشقجي قُتل داخل القنصلیة السعودیة بأیدي فریق أتى خصیصا

 .إسطنبول وغادر في الیوم نفسھ

وأوردت صحیفة واشنطن بوست األمیركیة بدورھا نقال عن مصدرین مطلعین على 
 15التحقیقات أن الفریق الذي نفذ عملیة االغتیال قدم من السعودیة وھو مؤلف من 

شخصا، وقالت إنھ إذا تأكد مقتل خاشقجي فسیشكل ذلك تصعیدا سعودیا صادما إلسكات 
 ارضة.المع

وذكر موقع "میدل إیست آي" أن الصحفي السعودي ُعذب قبل أن یُقتل وتقطع جثتھ، وھو 
 ما أكدتھ تقاریر إعالمیة أخرى نقال عن مصادر مطلعة.

اإلعالمیین العرب"  كما نقلت صحیفة نیویورك تایمز عن رئیس جمعیة "بیت
قُتل وشوھت جثتھ، كما توران كشالكجي أن مسؤولین أتراك أكدوا لھ أن خاشقجي  التركي

 أن الجثمان قد شّوه بالفعل. -لم تذكر اسمھ–نقلت الصحیفة عن مسؤول عربي 

وقال األكادیمي محمد مختار الشنقیطي للجزیرة إن مصادر تركیة "موثوقة" أخبرتھ أن 
السلطات التركیة لدیھا أدلة قاطعة تثبت ضلوع السعودیة ودولة أخرى باغتیال خاشقجي، 

 ف عن تفاصیلھا خالل یوم أو یومین.وأنھا ستكش

 

http://www.aljazeera.net/file/get/05749930-648b-4390-8ab3-9141f12766f3


 (األناضول) خاشقجي خرج من القنصلیة بعد دقائق أو ساعة من دخولھ ابن سلمان:

 تفاعل دولي 
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجیة في بیان "ال نستطیع التعلیق على تقاریر مقتل 

الشیوخ كریس مورفي في خاشقجي ونتابع األمر عن كثب"، بینما قال السیناتور في مجلس 
تغریدة على موقع تویتر "إن كان صحیحا أن السعودیین استدرجوا مقیما أمیركیا في 
قنصلیتھم وقتلوه، فیجب أن یمثل ذلك تغییرا جوھریا في عالقتنا مع المملكة العربیة 

 السعودیة".

مرعبة للمنتقدین بدورھا، قالت منظمة العفو الدولیة إن "اغتیال خاشقجي سیكون إشارة 
 بأنھم في خطر حتى خارج السعودیة".

"مرعب وتعٍد غیر  قالت منظمة مراسلون بال حدود إنھ إذا تأكد مقتل خاشقجي فھو أمر كما
 مقبول على حریة الصحافة".

الجمعة لوكالة بلومبیرغ إن  محمد بن سلمان من جھة أخرى، قال ولي العھد السعودي
خاشقجي خرج من القنصلیة بعد دقائق أو ساعة من دخولھ، وإن السلطات السعودیة 

حزب العدالة والتنمیة  بتفتیش القنصلیة إن شاءت، لكن مستشار لتركیا ستسمح
"نطالب بتوضیح مقنع من السعودیة، وما  للجزیرة یاسین أقطاي قال السبت التركي

 غیر مقنع".عرضھ ولي العھد 

الرئیس التركي رجب طیب أردوغان كلمة األحد، ومن  وبحسب مصادر تركیة، سیلقي
 المرجح أن یتطرق فیھا إلى "اغتیال خاشقجي".

وسبق أن أعلن الناطق باسم حزب العدالة والتنمیة عمر جلیك أنھ سیتم الكشف عن مصیر 
ختفاء صحفي بتلك الطریقة الصحفي السعودي والجھة المسؤولة عن اختفائھ، مضیفا أن "ا

 ھو أمر ستنظر لھ دولة مثل تركیا بحساسیة".
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 القنصل السعودي في إسطنبول یفتح مبنى القنصلیة أمام كامیرات مراسلي رویترز

 رّد القنصلیة
وفتح القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتیبي مقر بعثتھ السبت لمراسلي رویترز، 

المواطن جمال غیر موجود في القنصلیة وال في المملكة العربیة وقال "أحب أن أؤكد أن 
 السعودیة، والقنصلیة والسفارة تبذالن جھودا للبحث عنھ، ونشعر بالقلق إزاء ھذه القضیة".

وأضاف العتیبي أنھ لم توجھ اتھامات قانونیة لخاشقجي في القنصلیة، وأن المقر مزود 
غیر الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو  بكامیرات لكنھا لم تسجل أي لقطات، فمن

مغادرتھ للقنصلیة التي تطوقھا حواجز الشرطة وتحیط بھا أسوار للتأمین تعلوھا أسالك 
 شائكة.

وللمبنى مدخالن، أحدھما في الواجھة األمامیة واآلخر في الخلف. وقال العتیبي إن 
ھ ھو مجرد "إشاعات"، خاشقجي ربما غادر من أحدھما، معتبرا أن الحدیث عن اختطاف

كما أعرب عن أسفھ إزاء بعض تصریحات المسؤولین األتراك الذین یصرون على وجود 
 خاشقجي داخل القنصلیة، بحسب قولھ.

كما نفى مسؤول بالقنصلیة السعودیة نبأ االغتیال، معتبرا أنھا اتھامات عاریة عن الصحة، 
بناء على طلب الجانب السعودي وقال إن محققین سعودیین وصلوا السبت إلى إسطنبول 

 وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقیقات.
 المصدر : الجزیرة + وكاالت

http://www.aljazeera.net/file/get/0ee2a89b-5ce9-4afa-86db-f1bdbf4e042a
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عقب دخولھ  ال یزال الغموض یلف قضیة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي
مقتلھ، تنفي  الشرطة التركیة ، وبینما رّجحت استنتاجاتإسطنبولفی السعودیة القنصلیة

 السلطات السعودیة ذلك.

أكتوبر/تشرین األول الحالي یدخل خاشقجي مبنى قنصلیة بالده في  2یوم الثالثاء  في
 إسطنبول الستخراج أوراق رسمیة.

كانت الساعة حینھا تشیر إلى الواحدة ظھرا.. مرت ساعات ولم یخرج الرجل من 
 القنصلیة.. ھذا ما أكدتھ حینھا مصادر أمنیة تركیة إضافة إلى خطیبتھ التي كانت تنتظره

 في الخارج.

 روایة تركیة
عقب اختفائھ بأیام، كشف األمن التركي معلومات صادمة عن اختفاء الرجل، حیث أشارت 

االستنتاجات األولیة إلى أن خاشقجي قتل داخل مبنى القنصلیة السعودیة، وأن القتل كان 
 مدبرا.
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للقدوم إلى القنصلیة وأوضحت أنھ تم استدراج خاشقجي من خالل تحدید موعد مسبق لھ 
 الستالم أوراقھ.

وصلوا إلى إسطنبول  -بینھم مسؤولون-سعودیا  15وبحسب مصادر األمن التركي فإن 
 أثناء وجود خاشقجي فیھا. بطائرتین خاصتین، ودخلوا القنصلیة

، فإن خاشقجي قُتل داخل رویترز ووفق ما صرح بھ مصدران في األمن التركي لوكالة
إلى البلدان التي قدموا  15القنصلیة ونقل جثمانھ إلى خارجھا، لیعود بعدھا السعودیون 

 منھا.
 نفي سعودي

یة ووصفتھا باالتھامات العاریة عن الصحة، وھي القنصلیة السعودیة نفت صحة تلك الروا
د في وسائل ما ور بقلق التي نفت منذ البدایة احتجاز خاشقجي وأشارت إلى أنھا كانت تتابع

 اإلعالم عن اختفائھ.

كما أشارت إلى وصول وفد أمني یضم محققین سعودیین إلى إسطنبول للمشاركة في 
 التحقیقات الخاصة باختفاء الرجل.

ورغم فتح أبواب القنصلیة أمام صحفي ومصور وكالة رویترز بناء على موافقة ولي العھد 
تلك الكامیرات التي قال  ات المراقبة..السعودي، یبقى التساؤل األكبر یدور حول كامیر

القنصل السعودي محمد العتیبي إن القنصلیة مزودة بھا لكنھا ال تسجل أي صور داخلھا، 
  وبالتالي ال یمكن استعادة صور تظھر دخول أو خروج خاشقجي.

 المصدر : الجزیرة
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Video Play 

أمس السبت لوكالة رویترز، في مسعى منھا  مقرھا إسطنبول فتحت القنصلیة السعودیة في
 .بداخلھلتوضیح أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل خمسة أیام لیس 

العتیبي إن القنصلیة مزودة بكامیرات لكنھا لم تسجل أي لقطات، ومن  وقال القنصل محمد
ثم من غیر الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرتھ للقنصلیة، التي تطوقھا 

 .حواجز الشرطة وتحیط بھا أسوار للتأمین تعلوھا أسالك شائكة

المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى في  -رفقة القنصل-وتجولت رویترز 
الموجود في المرآب والمكاتب وشبابیك التأشیرات والمطابخ والمراحیض وغرف التخزین 

 .واألمن، وفتح خزانات الملفات وأزاح األلواح الخشبیة التي تغطي وحدات تكییف الھواء

لقنصلیة، وسمح لرویترز بالتجول وقال العتیبي إنھ لم توجھ اتھامات قانونیة لخاشقجي في ا
 .في المبنى لیبین لھم أن الصحفي المختفي غیر موجود في المقر
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وللمبنى مدخالن أحدھما في الواجھة األمامیة واآلخر في الخلف، وقال العتیبي إن 
 .خاشقجي ربما یكون غادر من أیھما

 یوجد لھا أي أدلة أو وقال إن األخبار التي تروج اختطافھ داخل القنصلیة مجرد إشاعات ال
 .حقائق ثابتة

للحصول على وثائق لزواجھ المقبل،  الثالثاء الماضي القنصلیة خاشقجي قد دخل وكان
 .وقالت خطیبتھ التي كانت تنتظر في الخارج إنھ لم یخرج من القنصلیة

على مدى العام األخیر خوفا  واشنطن وعاش الكاتب السعودي في المنفى االختیاري في
والحملة  الیمن ، بما في ذلك الحرب فيالسعودیة من االنتقام منھ بسبب انتقاده للسیاسات

 .لتي شھدت إلقاء القبض على عشرات األشخاصعلى المعارضین ا
 المصدر : رویترز
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 (خاشقجي اختفى بعد دخولھ للقنصلیة السعودیة بإسطنبول للحصول على أوراق وترجیحات بمقتلھ (األناضول

موقف مفاجئ، حذر السیناتور األمیركي لیندسي غراھام المعروف بقربھ من في 
االثنین من أن ثبوت اغتیال الصحفي السعودي جمال  السعودیة دونالد ترامب الرئیس

وواشنطن، وكذلك الریاض خاشقجي، ستكون لھ آثار "مدمرة" على العالقات بین
األمم  ، فیما صدرت مواقف منالحزب الجمھوري عضوان بمجلس الشیوخ عن فعل

 ودول غربیة تدعو لكشف مصیر خاشقجي.المتحدة
اشقجي بالوالیات المتحدة بعد خروجھ من المملكة العربیة السعودیة إثر شروع وأقام خ

عدة من العائلة الحاكمة، وبات من  في اعتقال المعارضین وأفراد محمد بن سلمان نظام
 .الواشنطن بوست الكتاب الثابتین في صحیفة

مسؤولون أتراك وتفید أن خاشقجي قد واعتبر لیندسي غراھام، بعد معلومات كشف عنھا 
التي توجھ إلیھا إلجراء معامالت إداریة، أن  إسطنبول اغتیل في القنصلیة السعودیة في

 السعودیة تقدیم "إجابات صادقة". على
We agree if there was any truth to the allegations of wrongdoing by the Saudi government it would be devastating t    

relationship and there will be a heavy price to be paid — economically and otherwise. 
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— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2018 

وقال غراھام "نحن متفقون على أنھ إذا ما تأكدت االتھامات ضد الحكومة السعودیة، فإن 
، وسیكون ثمة ثمن كبیر والوالیات المتحدة ذلك سیكون مدمرا للعالقات بین السعودیة

 یتعین دفعھ ولیس اقتصادیا فحسب".

وأكد غراھام أن رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الشیوخ بوب كروكر یشاطره 
 الرأي.

 أنھ إذا ثبت اغتیال خاشقجي "فعلینا الرد بقوة". مارك روبیو وشدد السیناتور الجمھوري
"أنھم سیردون" بشكل مناسب على أي دولة  بوب كوركر كما أكد السیناتور الجمھوري
 تستھدف صحفیین بالخارج.

السعودي، موقفا رسمیا -ولم تتخذ إدارة ترامب التي عملت على ترسیخ التحالف األمیركي
 بعد من قضیة خاشقجي.

  

اإلخباریة األمیركیة عمن وصفتھما بمسؤولْین كبیرین في اإلدارة  سي إن إن ونقلت شبكة 
 تعمل بھدوء في قضیة الصحفي المفقود جمال خاشقجي. واشنطن األمیركیة أن

 قلق أممي وغربي
أنطونیو  المتحدث باسم األمین العام لألمم المتحدة أن ستیفان دوجاریك وأعلن

 یتابع عن قرب قضیة اختفاء الصحفي خاشقجي. غوتیریش

وأضاف دوجاریك أن األمم المتحدة سیكون لھا موقف بشأن الموضوع لدى انتھاء 
التحقیقات بالقضیة. وقد أعرب في ھذا السیاق عن القلق البالغ إزاء زیادة عدد حاالت 

 للصحفیین أخیرا. التعرض باألذى
  

الحدیث عن مصیر خاشقجي "مقلقا"، وقال آدم أوستن، المتحدث باسم  كندا كما اعتبرت 
نحن على علم بھذه المزاعم المقلقة"، وأضاف وزیرة الخارجیة الكندیة كریستیا فریالند "

 أن "المسؤولین الكندیین یعملون بنشاط للحصول على مزید من المعلومات".
حكومتھ تعمل من أجل  إن للجزیرة من جھتھ قال المتحدث باسم الخارجیة البریطانیة

الوصول بصورة عاجلة إلى الحقائق المتعلقة بمالبسات ما جرى مع الصحفي السعودي 
 منذ دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول.

فقالت إنھا تشعر بالقلق بخصوص اختفاء جمال خاشقجي الذي وصفتھ  فرنسا أما
 بالشخصیة السعودیة المرموقة.

كما عبّرت الحكومة األلمانیة عن قلقھا إزاء مصیر الصحفي السعودي، ودعت للكشف عن 
 مالبسات اختفائھ.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 الصحافة جولة األخبار

دیر شبیغل: خاشقجي تعرض ألحد 
 سیناریوھین وبن سلمان المسؤول

8/10/2018 
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 (دیر شبیغل حملت محمد بن سلمان مسؤولیة حدوث أي مكروه قد یصیب خاشقجي (رویترز

 برلین-عیسى طیبي

  

، ودعت حكومتھ محمد بن سلمان ولي العھد السعودي مجلة دیر شبیغل األلمانیةھاجمت 
في  السعودیة دخل القنصلیةللكشف عن مصیر الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي 

 .التركیة منذ الثالثاء الماضي ولم یخرج منھا إسطنبول مدینة

  

قد تعرض ألحد سیناریوھین اثنین؛ إما  -وھو أحد كتابھا-خاشقجي  وقالت دیر شبیغل إن
الذین  سعودیا 15 أنھ قد صفي داخل قنصلیة بالده بإسطنبول أو أن الفریق المكون من

دخلوا القنصلیة في الوقت الذي كان فیھ خاشقجي بداخلھا قد اختطفوه ونقلوه إلى المملكة 
 .العربیة السعودیة
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أن ولي العھد السعودي یتحمل  المجلة األلمانیة الشھیرة في مقالھا وأضافت
 .حدوث أي مكروه قد یصیب خاشقجي مسؤولیة

  

وذكرت أن جھاز االستخبارات األلماني الخارجي "بي إن دي" كان قد أطلق تحذیرات 
مبكرة حول ولي العھد السعودي محمد بن سلمان ونبھ إلى أنھ یقود سیاسات متھورة، وأن 

خطر ذلك یكمن في ما سمتھ االستخبارات االبتذال السیاسي والالمباالة التي یبدیھا في 
بالمنطقة وأن لدیھ االستعداد للقیام بمغامرات عسكریة ومالیة  تعاطیھ مع الدول الصدیقة

 .ومخاطر سیاسیة

  

دیر شبیغل إن اختفاء خاشقجي لیست الحادثة األولى التي تثبت أن  في سیاق متصل قالت
المملكة العربیة السعودیة لم تعد مصدر أمان في المنطقة بقدر ما ھي 

 .وزعزعة ألمن المنطقة قلق مصدر

 

 
 السیاسات الطائشة

وعللت ذلك بالسیاسات "الطائشة" التي یقوم بھا األمیر الشاب في العدید من الملفات، 
التي كان یروج أنھا لن تستمر أسابیع، إال أنھا بدأت  الیمنالذریع في الحرب بومنھا فشلھ 
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أصبحوا ھم یمطرون المدن السعودیة  الحوثیین القضاء على تنھي عامھا الرابع، وبدل
 .بالصواریخ

على  سعد الحریري كما تطرقت المجلة إلرغام محمد بن سلمان رئیس الوزراء اللبناني
 .في سابقة لم تحدث من قبل الریاض االستقالة وھو في

واستطردت دیر شبیغل في ذكر نماذج من سیاسات ولي العھد السعودي "المقلقة"، 
بیر من األمراء ورجال األعمال وإجبارھم على دفع جزء من ثرواتھم أو كاعتقالھ لعدد ك

 .االستثمار في مشروعھ "نیون" الذي یعتزم تنفیذه
طالب وطالبة  7000زھاء  وحرمان كندا كما عّرجت على قطع السعودیة العالقة مع

سعودیة من مواصلة دراستھم، باإلضافة إلى خطوة متھورة أخرى، وھي محاصرة 
، مضیفة أن ھذا الحصار فشل في تحقیق قطر لدولة والبحرین اإلمارات السعودیة ومعھا

 .أھدافھ وبمقدمتھا إضعاف الدوحة سیاسیا ومالیا وعزلھا دولیا
 المصدر : الصحافة األلمانیة
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 (خاشقجي في مؤتمر بالعاصمة البریطانیة (رویترز

ضلوعھا في مقتل مواطنھا الصحفي جمال خاشقجي بقنصلیتھا  المملكة السعودیة نفت
 ، وقالت إنھا أوفدت فریقا أمنیا للتحقیق بقضیة اختفائھ.إسطنبول في

نفیھ  -عن مصدر مسؤول بقنصلیتھا العامة في إسطنبول-وأوردت وكالة األنباء السعودیة 
ین أتراك "واستھجن المصدر بشدة ھذه االتھامات العاریة من لتصریحات نقلت عن مسؤول

الصحة، وشكك بأن تكون ھذه التصریحات صادرة من مسؤولین أتراك مطلعین أو مخول 
 لھم التصریح عن الموضوع".

المصدر السعودي أن وفدا أمنیا مكونا من محققین وصل أمس السبت  كما كشف ذلك
 وموافقة الجانب التركي للمشاركة بالتحقیقات. إسطنبول بناء على طلب من المملكة،

وأكد المصدر حرص المملكة على سالمة مواطنیھا أینما كانوا، ومتابعة السلطات 
 السعودیة المختصة لھذا الشأن ومعرفة الحقیقة كاملة.
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وكانت الشرطة التركیة رجحت مقتل خاشقجي داخل القنصلیة بإسطنبول. 
الذي -عن مصدرین تركیین أن التقییم األولي للشرطة یشیر إلى أن الرجل  رویترز ونقلت

 قد تمت تصفیتھ داخلھا بالفعل. -اختفى بعد دخولھ القنصلیة الثالثاء
 (المصدر : الجزیرة,وكالة األنباء السعودیة (واس
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 (خاشقجي: محمد بن سلمان أصبح أكثر استبدادا من الحكام الستة السابقین (الجزیرة

الذي ما زال -قالت الصحفیة األمیركیة روبن رایت إن اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي 
كان یخشى على حیاتھ من اإلدارة  -دخولھ القنصلیة في إسطنبولمصیره مجھوال بعد 

 .محمد بن سلمان السعودیة الجدیدة، في إشارة إلى ولي العھد

رت الصحفیة في مقالھا بمجلة "نیویوركر" أن خاشقجي أبلغھا أثناء حدیث معھا في وذك
 أغسطس/آب الماضي، أن القیادة الجدیدة في المملكة السعودیة ترید قتلھ.

ووفق رایت فإن خاشقجي قال "طبعا، إنھم (اإلدارة الجدیدة) یودون أن أكون خارج 
في حینھا أنھ كان یبالغ في المخاطر التي  الصورة"، وعلقت الصحفیة بالقول إنھا اعتقدت

 تحیق بھ.

ابن سلمان لیس لدیھ "أي تسامح أو استعداد الستیعاب  إلى أن كما أشار خاشقجي
المنتقدین"، مضیفا أن ولي العھد الذي أصبح الحاكم الفعلي في البالد، بات أكثر استبدادا 

 .1953عام منذ ال من الحكام الستة السابقین الذین حكموا المملكة

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245


وأضاف اإلعالمي الصحفي السعودي أنھ عمل لصالح الحكومة لمدة أربع سنوات، وأنھ لم 
 یعتقد یوما أنھ سیتعرض لالعتقال، ولكنھ الحقا أدرك الخطر و"لھذا غادرت".

وفي حدیث آخر أجراه مع الصحفیة رایت في نوفمبر/كانون الثاني الماضي، شبّھ خاشقجي 
بالحكم الدیني اإلیراني، وقال إن محمد بن سلمان أصبح "المرشد  النظام الملكي السعودي

 األعلى"، في إشارة إلى نفوذ المرشد األعلى في إیران.

وتتابع الصحفیة أن خاشقجي كان صوتا ھاما في المملكة، وأنھا عرفتھ منذ عقود، وأنھ كان 
ین لمعرفة ما یحدث موالیا للحكام، وكان بدایة جیدة بالنسبة للصحفیین والخبراء الغربی

 ھناك.
وتقول إن اإلعالمي السعودي الذي غادر المملكة إلى المنفى الطوعي في یونیو/حزیران 

 1.7، ظل مؤثرا في الحوار بشأن مستقبل المملكة، وال سیما مع وجود أكثر من 2017
وظھوره  واشنطن بوست على تویتر، ومقاالتھ في صحف كبیرة مثل ملیون متابع لھ

 المتكرر في القنوات التلفزیونیة العالمیة.
وتجري السلطات التركیة تحقیقات في مصیر خاشقجي الذي دخل قنصلیة بالده 

الثالثاء الماضي ولم یخرج منھا. وتعتقد مصادر تركیة أنھ قتل في القنصلیة،  إسطنبول في
ن دقیقة من دخولھ في حین تقول السلطات السعودیة إن الرجل خرج بعد عشری

 القنصلیة.
 المصدر : نیویوركر
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 (تقاریر تركیة ترجح مقتل خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة بإسطنبول والریاض تنفي (رویترز

اإلخباریة األمیركیة عمن وصفتھما بمسؤولین كبیرین في اإلدارة  سي أن أن نقلت شبكة
 ودي المفقود جمال خاشقجي.األمیركیة أن واشنطن تعمل بھدوء في قضیة الصحفي السع

الحكومة األمیركیة تتابع قضیة اختفاء خاشقجي  وقال المسؤوالن األمیركیان للشبكة إن
 عبر وكاالت عدة، وعلى مستویات اإلدارة العلیا.

وأفاد المسؤوالن بأن اإلدارة األمیركیة لیست لدیھا معلومات یمكن التحقق منھا لتأكید 
 احتمال مقتل خاشقجي. مزاعم الحكومة التركیة بشأن

وقال المسؤوالن لـ"سي أن أن" إن واشنطن تسعى للحصول على إجابات بشأن مكان 
 خاشقجي والتحدث إلى المستویات العلیا في السعودیة.

وكانت وزارة الخارجیة األمیركیة أعلنت أنھ ال یسعھا تأكید مصیر جمال خاشقجي، ولكنھا 
 "تتابع الوضع عن كثب".

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/1fa7f9f7-bcb8-43e7-8f76-5d94cb5c7adc


اإلعالمي السعودي قد دخل الثالثاء الماضي قنصلیة بالده  یشار إلى أن
ن، وفق إلجراء معامالت شخصیة، لكنھ لم یخرج منھا منذ ذلك الحی إسطنبول في

تصریحات المسؤولین األتراك وخطیبتھ التي كانت تنتظره خارج القنصلیة، وتشیر 
 تقدیرات تركیة إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلیة، وھو ما تنفیھ السلطات السعودیة.

إنھ لو ثبتت صحة التقاریر بشأن مقتل  ماركو روبیو السیناتور األمیركي من جانبھ، قال
 الرد بقوة. جمال خاشقجي فإن على الوالیات المتحدة والعالم المتحضر

 بمجلس الشیوخ. وبیو في تغریدة عبر تویتر أنھ سینظر في جمیع الخیاراتوأضاف ر
مجلس الشیوخ  وفي ھذا السیاق، قال عضوان دیمقراطیان بلجنة العالقات الخارجیة في

 إن "اختفاء" الصحفي جمال خاشقجي "غیر مقبول بتاتا ومثیر للغضب". األمیركي
عن السیناتور كریس فان ھولین قولھ إن مؤسسة السیاسة  بوستواشنطن  ونقلت صحیفة

محمد بن  التي انصاعت لمزاعم حملة ولي العھد السعودي-الخارجیة األمیركیة 
 مطالبة اآلن بتفسیر سذاجتھا. -الدعائیة وزعمھا بأنھ إصالحي سلمان

بشأن  السیناتور كریس مورفي فقال إن ما جرى لخاشقجي یدعو إلى التساؤل أما
، و"یبدو أن التضییق على حریة التعبیر في السعودیة أصبح خطیرا الریاض مع العالقات
  للغایة".

 
للریاض في  وطالب مورفي بإعادة النظر في "الشیك على بیاض" الذي تقدمھ واشنطن

 المجاالت السیاسیة والعسكریة.
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (خاشقجي اختفى بعد دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول وترجح األنباء قتلھ (رویترز

دیفد ھیرست في مقال لھ عن جمال خاشقجي بعد األنباء التي  البریطانياعتبر الصحفي 
أن "جریمة قتلھ" ستذھب بمالیین  إسطنبول في السعودیة رجحت قتلھ داخل القنصلیة

لتحسین صورتھ في الغرب  محمد بن سلمان الجنیھات التي دفعھا ولي العھد السعودي
 ."وتقدیمھ على أنھ "إصالحي في عجلة من أمره

وقال ھیرست في مقالھ المعنون "خاشقجي سعودي لكنھ مختلف" إن "ھذه الجریمة تكاد 
على وشك أن  -محمد بن سلمان-فیلم رعب مروع، لكن لعلھ ھو اآلخر تكون مشھدا في 

 ."یدفع ثمن ذلك حینما یدرك أبعاد ردود الفعل اإلعالمیة في واشنطن

وأبدى ھیرست في ثنایا مقالھ الذي نشر على موقع "میدل إیست آي" تأثره البالغ بمقتل 
ومختلفة ألنھا كتابة عن الصحفي السعودي، مؤكدا أن "الكتابة عن موت خاشقجي مؤلمة 

 ."شيء قریب جدا"، مؤكدا أن "ھذا الیوم ھو أكثر األیام سوداویة في حیاتھ كرئیس تحریر
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وأشار إلى الخصال التي اتسم بھا خاشقجي الذي "كان مشغوال بالقیم المطلقة مثل الحقیقة 
 ."والدیمقراطیة والحریة، وكان صحفیا یكره سفاسف األمور

الحریات في بالده، ومن القضیة الفلسطینیة و"صفقة القرن"، حیث واستعرض موقفھ من 
ألخیرة قبل اختفائھ في األیام ا لندن شارك خاشقجي في مؤتمر عقده مركز "میمو" في

 .فلسطین وتحدث فیھ عن

، وأكد ھیرست أن خاشقجي "كان یعلم أنھ تجاوز نقطة الالعودة مع نظام الحكم في بلده
 ."وأنھ لن یتمكن من العودة، ولذلك سعى لبناء حیاة جدیدة واالنخراط في وظیفة جدیدة

وذكر بما تعیشھ السعودیة من تجاوزات بحق أصحاب الرأي ونشطاء حقوق اإلنسان، 
مؤكدا أنھ في السعودیة اآلن "یمكن أال یفصلك عن الموت سوى جملة واحدة تنشرھا عبر 

 ."مواقع التواصل

في البریطاني مقالھ قائال "ندرك اآلن الثمن الذي تحتم على صحفي متواضع وختم الصح
دفعھ حتى یتسنى للسعودیین ذات یوم الحصول على حقوقھم األساسیة، لقد دفع حیاتھ ثمنا 

 ."لذلك.. سالم علیھ في الخالدین
 المصدر : میدل إیست آي
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 (أرشیف-الصحفي السعودي جمال خاشقجي (الجزیرة

 عبد هللا العمادي
أنا وأصدقائي السعودیین الذین نعیش بالخارج نشعر بالعجز إزاء ما یحدث في بالدنا.. "

حقق.. نحن ال نعارض حكومتنا، نحن تت 2030رؤیة  نرید أن یزدھر بلدنا ونرى
في عرف -، فھي دارنا الوحیدة التي نحبھا ونریدھا.. لكن مع ذلك، فنحن السعودیة نحب

 ."أعداء -الدولة

ھذه كانت إحدى الفقرات التي دونھا الكاتب السعودي جمال خاشقجي في مقالھ اٍألسبوعي 
واشنطن بوست" األمیركیة العام الفارط، والتي ال شك عند أي مراقب لألحداث، " بصحیفة

أنھا واحدة من األسباب الرئیسیة التي تسببت في حادثة اختفائھ المستمرة منذ أسبوع، حیث 
یتبین أن خاشقجي بعد قرار الخروج من السعودیة، استطاع كسر حاجز الصمت والخوف 

 .معاً بعد طول تفكیر
فقد قال في إحدى ثنایا المقال وھو یشرح ما حدث لھ قبیل الخروج من بلده 

أرض منفى أو ھجرة أو سمھا ما شئت "بضغط من حكومتي،  الوالیات المتحدة واختیار
مقالتي، وعمدت  -الحیاة-ألغى ناشر إحدى أكثر الصحف العربیة قراءة وأوسعھا انتشاراً 
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عندما حذرت من احتضان مفرط للرئیس المنتخب  تویتر الحكومة إلى حظري من استعمال
 ."ترامب

 

 (الجزیرة) إلى أین سینتھي لغز اختفاء جمال خاشقجي؟

 كسر الخوف
خواطر حول ضرورة ووجوب كسر حاجز الخوف والصمت معا، من ھنا بدأت تراوده 

وأضاف "أمضیت ستة أشھر صامتا، أفكر بحالة بالدي وبالخیارات القاسیة التي أمامي.. 
لقد تألمت كثیراً منذ عدة سنوات عندما تم اعتقال العدید من أصدقائي.. لم أقل شیئا، لم أكن 

ى عائلتي.. ھذه المرة اتخذت خیارا مختلفا.. أرید أن أفقد وظیفتي أو حریتي.. كنت قلقا عل
لقد تركُت بیتي وعائلتي ووظیفتي ورفعت صوتي.. ولو فعلُت خالف ذلك یعني أني أخون 
أولئك الذین یقبعون في السجن.. أنا أستطیع أن أرفع صوتي عندما ال یستطیع الكثیرون 

  ."ذلك

بدأت بمنع زوجتھ آالء  اره،ھكذا اتخذ قراره الصعب، وأدرك أن ثمة مصاعب جمة بانتظ
محمود من السفر إلیھ رغم حصولھا على إذن السفر، بل تم إجبارھا على الطالق منھ في 

 .مقر أمن الدولة
وأدرك یقینًا أن السعودیة الحالیة لیست ھي التي توقعھا وتمنى أن یراھا، وبدأ یتساءل عن 

زعیم یتمتع بكاریزما، سبب انتشار ھذا المناخ من الخوف والترھیب، بینما "یعد 
محمد  باإلصالحات التي طال انتظارھا لتحفیز النمو االقتصادي وتنویع اقتصادنا.. یحظى
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یة، وتم دعم خطتھ لإلصالح من قبل الكثیر من رجال الدین والكتاب بالشعب بن سلمان
ونجوم وسائل اإلعالم االجتماعي الذین تم اعتقالھم في ظالم اللیل! في األشھر األخیرة، 
اتخذت المملكة العربیة السعودیة سلسلة من السیاسات الجدیدة والمتشددة، بدًءا بالمعارضة 

تشجیع المواطنین على اقتراح أسماء تضاف إلى القائمة  الكاملة لإلسالمیین، وصوال إلى
السوداء للحكومة".. ھكذا كان یصف في مقالھ تطور األحداث الدرامیة المتالحقة في 

 .بلده

 

 (الجزیرة) خاشقجي الغموض یلف مصیر

 حیاتھ بخطر
للصحفیة في الصیف الماضي لم یتردد خاشقجي في إبداء مخاوفھ بشكل صریح وواضح 

األمیركیة "روبن رایت" أثناء لقاء صحفي معھا، وقد بات مقتنعا بأن حیاتھ في خطر، فقد 
ذكرت الصحفیة مخاوفھ في مقال لھا بمجلة "نیویوركر" المنشور أمس األحد، وأن 
خاشقجي أبلغھا أثناء حدیث معھا في أغسطس/آب الماضي بأن القیادة الجدیدة في المملكة 

 .تلھ.. ھكذا بصریح العبارةالسعودیة ترید ق

قال "طبعاً، إنھم یودون أن أكون خارج الصورة"، فاعتبرت الصحفیة حینھا أنھ كان یبالغ 
في المخاطر التي تحیق بھ لیس أكثر، ثم تضیف في مقالھا بعض آراء خاشقجي التي ال 

ھو سائد شك أنھا مزعجة وھادمة لكل ما سبق من عالقات طیبة بینھ وبین الحكومة، كما 
 .في الثقافة العربیة بشكل عام، حیث ضیق الصدر وقصر النظر
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فقد كان خاشقجي یعتبر ابن سلمان لیس لدیھ "أي تسامح أو استعداد الستیعاب المنتقدین"، 
وأنھ أصبح الحاكم الفعلي في البالد، وبات أكثر استبدادا من الحكام الستة السابقین الذین 

، وأصبح بمثابة المرشد األعلى اإلیراني في المملكة منذ 1953حكموا المملكة منذ العام 
 .أن أصبح والده ملكاً على البالد

لیعلن في مقالھ بصحیفة "واشنطن بوست" لكل العالم، أن خالفھ مع النظام الحاكم في بلده 
وانتقاده لیس ألجل المعارضة، وإنما "أرید أن تعرفوا أن ھذا لم یكن حال السعودیة على 

 .".. نحن السعودیین نستحق أفضل مما یحصلالدوام
 المصدر : الجزیرة
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 (أردوغان: على مسؤولي القنصلیة السعودیة إثبات أن خاشقجي غادرھا (األناضول

إن على مسؤولي  رجب طیب أردوغان قال الرئیس التركي
 غادر المبنى. إثبات أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي إسطنبول في السعودیة القنصلیة

أنھ لیس بوسع  -في مؤتمر صحفي بالعاصمة المجریة بودابست-وأضاف أردوغان 
"یتعین  على أنھ القنصلیة السعودیة أن تنقذ نفسھا بالقول إن خاشقجي غادر المبنى، مشددا

 على القنصلیة السعودیة أن تكشف مكان خاشقجي وستفعل ذلك".
یبحثون قضیة خاشقجي،  تركیا والمخابرات فيوأوضح الرئیس التركي أن مسؤولي األمن 

مطار  مشیرا إلى أن االدعاء یبحث في سجالت وصول ومغادرة مواطنین سعودیین من
 .إسطنبول

وأكد أردوغان أن ھناك مسؤولیة سیاسیة وإنسانیة لمتابعة قضیة الصحفي السعودي 
 خاشقجي عن كثب.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7d99750d-9215-49f3-ac36-69fb0f7d09e5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/a72d8f6d-be45-4909-b0c7-11c371cf0b10
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/a72d8f6d-be45-4909-b0c7-11c371cf0b10


الرئیس التركي رجب طیب ردوغان إن التحقیقات في قضیة خاشقجي وأمس األحد قال 
 تتقدم بشكل إیجابي، وإنھ سیعلن نتائج التحقیقات للعالم مھما كانت.

استدعت أمس األحد  أنقرة في تركیا إن الجزیرة وفي وقت سابق الیوم االثنین، قال مراسل
السفیر السعودي لدیھا ولید بن عبد الكریم الخریجي للمرة الثانیة، وطلبت إذنا منھ لتفتیش 

ملكة بإسطنبول، وذلك بعد أسبوع على اختفاء الصحفي السعودي جمال قنصلیة الم
 خاشقجي عقب دخولھ القنصلیة.

وذكر تلفزیون "إن تي في" التركي الیوم أن تركیا طلبت السماح لھا بتفتیش قنصلیة 
 السعودیة في إسطنبول بحثا عن خاشقجي المختفي منذ الثالثاء الماضي.

قال في مقابلة صحفیة نشرت یوم الجمعة  محمد بن سلمان وكان ولي العھد السعودي
ى الماضي إن بالده مستعدة للسماح للسلطات التركیة بالبحث عن خاشقجي داخل مبن

 القنصلیة السعودیة، مضیفا أنھ لیس لدى بالده ما تخفیھ.
لبوا من السفیر نقال عن مسؤول تركي أن دبلوماسیین أتراكا ط رویترز وأوردت وكالة

 السعودي في أنقرة أن یعمل "بتنسیق كامل" معھم بشأن قضیة خاشقجي.
ھو أن جمال خاشقجي قتل في  للشرطة التركیة وكانت مصادر أمنیة قالت إن التقییم األولي

القنصلیة السعودیة بإسطنبول. وأضافت المصادر لوكالة رویترز أن القتل كان مدبرا، وأن 
 جثمان خاشقجي نقل إلى خارج القنصلیة.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83


 

 عربي األخبار

بعد اختفاء خاشقجي.. بوال یعقوبیان: 
 حمدا � على سالمة الحریري

8/10/2018 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

في أحدث تداعیات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلیة بالده 
، قالت اإلعالمیة والنائبة اللبنانیة بوال یعقوبیان "أتمنى أن یكون الصحفي إسطنبول في

لـ(رئیس الوزراء اللبناني جمال خاشقجي معتقال ولیس مقتوال.. وإذا تأكد ھذا األمر فإنني 
 الحریري: الحمد � على السالمة". سعد)

وفي مقابلة مع تلفزیون "الجدید" أعربت یعقوبیان عن تضامنھا مع خاشقجي، متمنیة لھ 
 السالمة، وأن تكون أنباء مقتلھ غیر صحیحة.

أثناء  الحریري التي أجرت المقابلة التلفزیونیة الوحیدة مع-وفجرت یعقوبیان 
مفاجأة بالقول "ُوّجھت إھانات إلى  -في نوفمبر/تشرین الثاني الماضي بالسعودیة وجوده

الرئیس الحریري في السعودیة وربما مسائل أخرى ال أعرفھا.. ومن دون دلیل أو مستند 
 أقول نعم كان محتجزا".

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/c29abbef-5306-4672-9ca9-b8afebbf3f69
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/c29abbef-5306-4672-9ca9-b8afebbf3f69
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/c29abbef-5306-4672-9ca9-b8afebbf3f69
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/fb1249d2-ccac-475c-bb54-b971015ba552
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6


 

 أثناء احتجازه في السعودیةالحریري  یعقوبیان أجرت المقابلة الوحیدة مع

وتابعت "كان واضحا أن الحریري كان متعبا ومضغوطا وكان واضحا من المقابلة أنھ لم 
في بیان االستقالة كان مختلفا كلیا  وإیران حزب هللا یكن یرید االستقالة، كما أن كالمھ عن

 ن إرادتھ یحصل".عن المقابلة.. كان واضحا أن شیئا ما خارجا ع

وعن انطباعاتھا أثناء وجودھا بالسعودیة إلجراء الحوار مع الحریري، أوضحت یعقوبیان 
 أن "كل شيء كان مدبرا بطریقة ال تشعر بأن ھناك أمرا ما غریبا".

 المصدر : الجزیرة,مواقع إلكترونیة
 

 

-http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF
-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1
-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A
-D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8%
-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7
-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b684ed37-304c-4b68-83d1-8967bb9c4dda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/10/8/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 عربي األخبار

اختفاء خاشقجي.. الروایات السیئة 
 تقلق ترامب

8/10/2018 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4037cb61-c8d6-49a3-be92-fd3f88f8dba8
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4037cb61-c8d6-49a3-be92-fd3f88f8dba8
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/4037cb61-c8d6-49a3-be92-fd3f88f8dba8


 (ترامب: آمل أن تحل القضیة سریعا (رویترز

معلقا على التقاریر الواردة بشأن اختفاء الصحفي  دونالد ترامب الرئیس األمیركي قال
اول روایات سیئة" إنھ ال یحب "تد بإسطنبول السعودي جمال خاشقجي من قنصلیة بالده

 .للموضوع

وعبّر ترامب في تصریح بالبیت األبیض أثناء إجابتھ على سؤال صحفي عن قلقھ الختفاء 
"آمل أن تحل القضیة سریعا. حالیا ال أحد یعرف أي شيء عن  خاشقجي، وقال

 ."الموضوع

جدا" "مستاء  على تویتر إنھ في تغریدة لھ نائب الرئیس األمیركي بدوره، قال مایك بنس
یوم  خاشقجي وأضاف "إذا صح (ما یتردد) فھذا من التقاریر المتداولة بخصوص مصیر

 ."مأساوي

العنف ضد  الصحفي السعودي معتبرا أن عن قضیة العالم یطالب بإجابات وتابع أن
 .الصحفیین في العالم خطر على حریة التعبیر

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f


في رد على سؤال رئیسة نادي  رایان بول مجلس النواب األمیركي في السیاق قال رئیس
الحكومتین التركیة الصحافة الوطني بواشنطن، إن ھناك حاجة إلى حقائق واضحة من 

 .والسعودیة بشأن ما یروج عن مقتل خاشقجي واصفا ھذه األنباء بالمربكة

یعرب عن تضامنھ مع اإلعالم، مؤكدا أنھ  -بوصفھ مسؤوال منتخبا-وتابع رایان أنھ 
سیسعى للحصول على أجوبة من أجل تحقیق الشفافیة والمحاسبة عندما یتعلق األمر بمثل 

 .ھذه القضایا

سیناتور الجمھوري لندسي غراھام فقد قال إن ثبوت اغتیال خاشقجي سیدمر العالقة أما ال
 .مع الریاض
عمن وصفتھما بمسؤولین كبیرین في اإلدارة  ألمیركیةاإلخباریة ا سي أن أن ونقلت شبكة
 .اشقجيتعمل بھدوء في قضیة الصحفي السعودي المفقود جمال خ واشنطن األمیركیة أن

وقال المسؤوالن األمیركیان للشبكة إن الحكومة األمیركیة تتابع قضیة اختفاء خاشقجي 
 .عبر وكاالت عدة، وعلى مستویات اإلدارة العلیا

وأفاد المسؤوالن أن اإلدارة األمیركیة لیست لدیھا معلومات یمكن التحقق منھا لتأكید 
 .مزاعم الحكومة التركیة بشأن احتمال مقتل خاشقجي

  

 الرد بقوة 
وأوضح المسؤوالن لـ"سي أن أن" أن واشنطن تسعى للحصول على إجابات بشأن مكان 

 .السعودیة خاشقجي والتحدث إلى المستویات العلیا في

وكانت وزارة الخارجیة األمیركیة أعلنت أنھ ال یسعھا تأكید مصیر جمال خاشقجي، ولكنھا 
 .""تتابع الوضع عن كثب

إنھ لو ثبتت صحة التقاریر بشأن مقتل  ماركو روبیو نبھ قال السیناتور األمیركيمن جا
 .والعالم المتحضر الرد بقوة الوالیات المتحدةجمال خاشقجي فإن على

 .أنھ سینظر في جمیع الخیارات بمجلس الشیوخ تویتر وأضاف روبیو في تغریدة عبر
یشار إلى أن الصحفي السعودي قد دخل الثالثاء الماضي قنصلیة بالده 

إلجراء معامالت شخصیة، لكنھ لم یخرج منھا منذ ذلك الحین، وفق  إسطنبول في
تصریحات المسؤولین األتراك وخطیبتھ التي كانت تنتظره خارج القنصلیة، وتشیر 

 .و ما تنفیھ السلطات السعودیةتقدیرات تركیة إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلیة، وھ
 المصدر : وكاالت,الجزیرة
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 عربي األخبار

مطالبات دولیة للسعودیة بالكشف عن 
 مصیر خاشقجي

8/10/2018 
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Video Play 

اختفاء الصحفي السعودي جمال  إن التحقیقات في رجب طیب ردوغان قال الرئیس التركي
دعت  مھما كانت، وقدبشكل إیجابي، وإنھ سیعلن للعالم نتائج التحقیقات  خاشقجي تتقدم

 .العدید من المنظمات الدولیة وغیر الحكومیة إلى الكشف عن مصیر خاشقجي
وأكد الرئیس التركي في تصریحات للصحفیین أمس أنھ بصفتھ رئیسا 

عاما) عن كثب، وأعرب  59یتابع تطورات واقعة اختفاء خاشقجي ( تركیا لجمھوریة
أردوغان عن أسفھ أن یقع ھذا األمر في األراضي التركیة، وذكر أن سلطات بالده حالیا 

والخروج منھا، وتسعى  إسطنبول في السعودیة تتحقق من عملیات الدخول لقنصلیة
للتوصل سریعا إلى نتیجة، كما یجري التحقق من حركة الدخول والخروج عبر 

 .المطارات

ھو أن جمال خاشقجي قُتل في  للشرطة التركیة التقییم األولي منیة قالت إنوكانت مصادر أ
أن القتل كان مدبرا، وأن  رویترز لة، وأضافت المصادر لوكاالقنصلیة السعودیة بإسطنبول

 .جثمان خاشقجي نُقل إلى خارج القنصلیة
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 فریق أمني
ولین أتراكا طلبوا عدم كشف ھویاتھم أفادوا مساء وذكرت وكالة الصحافة الفرنسیة أن مسؤ

السبت بأن الصحفي السعودي قُتل على أیدي فریق أتى خصیصا إلسطنبول وغادر في 
الیوم نفسھ، ونقلت وكالة األناضول عن مصادر تركیة أن من دخلوا القنصلیة أثناء وجود 

 .خاشقجي فیھا ھم من األمن السعودي
  

نفى مصدر مسؤول في القنصلیة السعودیة أن یكون خاشقجي قتل داخل  بالمقابل، 
، وندد المصدر بما وصفھا بـ"اتھامات عاریة عن الصحة"، وأفاد المصدر بأن القنصلیة

"وفدا أمنیا مكونا من محققین سعودیین وصلوا السبت إلسطنبول بناء على طلب الجانب 
مشاركة في التحقیقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي وموافقة الجانب التركي لل

 ."السعودي

وأظھرت صور نشرتھا وكالة رویترز من داخل مبنى القنصلیة السعودیة بإسطنبول وجود 
كامیرات عدیدة في مناطق ومرافق مختلفة في القنصلیة. كما تظھر صور خارج مقر 

دیة قالت إن الكامیرات المثبتة القنصلیة كامیرات مثبتة حول المبنى، إال أن السلطات السعو
 .في مقر القنصلیة تنقل صورا دون تسجیلھا

 األمم المتحدة
لحریة الرأي والتعبیر دیفد  لألمم المتحدة وفي نشرة سابقة للجزیرة، قال المقرر الخاص

كاي إنھ یجب إجراء تحقیق دولي ومستقل بشأن اختفاء الصحفي خاشقجي، وعبّر المسؤول 
 .أن یكون اختفاء الصحفي السعودي ھدفھ تخویف المعارضین الدولي عن خشیتھ

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329


 

الصحفي جمال خاشقجي  إلیھادخل  أحد أبواب القنصلیة السعودیة في إسطنبول التي
 (غیتي) ولم یخرج

وقال المحقق السابق في الشرطة البریطانیة (سكوتالندیار) تشارلز شوبریدج إن خاشقجي 
سعودیا إلسطنبول،  15ربما أُخرج من القنصلیة السعودیة أشالء أو حیا في یوم وصول 

بخاشقجي، وأن تدعم شوبریدج "على السلطات السعودیة أن تثبت أن ال أذى لحق  وأضاف
 ."أقوالھا بالبراھین

من جانب آخر، أعربت اللجنة الدولیة لحمایة الصحفیین عن قلقھا من التقاریر اإلعالمیة 
خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة، وقال نائب مدیر اللجنة  التي تحدثت عن مقتل الصحفي

تفسیر شامل وذي مصداقیة بشكل  "تقدیمروبرت ماھوني في بیان إن على السعودیین 
 ."فوري لما حدث لخاشقجي

 جریمة غیر مسبوقة
وقال رئیس قسم حریة اإلعالم بمنظمة األمن والتعاون األوروبي ھارلم دیسیر إنھ مصدوم 
بشأن االدعاءات التي تفید بمقتل الصحفي السعودي في قنصلیة بالده بإسطنبول، وأضاف 

 .األنباء فھي جریمة غیر مسبوقة ضد الصحفیین دیسیر أنھ إذا تأكدت ھذه

وأعلنت وزارة الخارجیة األمیركیة أنھ ال یسعھا تأكید مصیر جمال خاشقجي، ولكنھا 
"تتابع الوضع عن كثب"، وقالت وزارة الخارجیة الكندیة إن المزاعم بشأن مصیر 



نصلیة الصحفي السعودي مقلقة، خاصة بعد تناقل معلومات عن قتلھ داخل مقر الق
 .السعودیة

تتابع الوضع بانتباه شدید"، وقال متحدث  "باریس وقالت وزارة الخارجیة الفرنسیة إن
، طلبنا وننتظر توضیحات المجتمع الدولي مثل باقي أعضاء "المفوضیة األوروبیة باسم

 ."من السلطات السعودیة حول مصیر السید خاشقجي
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 وحوارات تقاریر األخبار

أزمات ابن سلمان من الریتز إلى 
خاشقجي.. كیف تبدو صورة 
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 (ولي العھد السعودي تعرض النتقادات كثیرة خصوصا فیما یتعلق بملف حقوق اإلنسان داخل بالده (رویترز

منذ تولیھ منصبھ عددا من األزمات على  محمد بن سلمان یواجھ ولي العھد السعودي
ھا یھدد الصعید الداخلي والخارجي، یرى عدد من الخبراء أن طریقة تعاطیھ مع ملفات

 .صورة بالده خارجیا ویؤثر بالسلب على عالقاتھ الدولیة
وتضاف األزمة الحالیة المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي واحتمال مقتلھ 

التركیة، إلى قائمة طویلة من األزمات تعرض  إسطنبول في مدینةالسعودیة في القنصلیة
لمان إلى سلسلة من االنتقادات، كما أنھا قد تؤدي إلى تدھور عالقات من خاللھا ابن س

 .السعودیة مع كثیر من الدول
إن ھذا قد یعزز  الباحث في جامعة "رایس" األمیركیة كریستیان أولریشسن بقولھ ویعلق

النظرة في واشنطن بأن "السعودیة بقیادة محمد بن سلمان عرضة للممارسات المتھورة في 
سعد  أو احتجاز قطر حصار دو أنھ تفكیر محدود جدا بالعواقب، سواء أكانظل ما یب
 ."الیمن دون الحدیث حتى عن حرب كندا أو الخالف مع الحریري

 أزمات عربیة ودولیة
واندلعت أزمة دبلوماسیة غیر مسبوقة بین السعودیة وكندا بعد تغریدة للسفارة الكندیة في 
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أغسطس/آب الماضي، طلبت فیھا "اإلفراج الفوري" عن ناشطین في مجال الدفاع عن 
 .لكةحقوق اإلنسان موقوفین في المم

احتجاجا على  برلین سفیرھا في الریاض على إثر استدعاء ألمانیا وسبق ذلك أزمة مع
یھا سیاسة السعودیة ، انتقد فزاغمار غابرییل تصریحات لوزیر خارجیة ألمانیا السابق

 .بشأن مصیر رئیس الوزراء اللبناني سعد الحریري

وفي السیاق ذاتھ، تعّرض ولي العھد السعودي النتقادات كبیرة إثر قیامھ "باحتجاز" رئیس 
العام الماضي، "وإجباره"  الوزراء اللبناني سعد الحریري في أكتوبر/تشرین األول من

ي لم یغادرھا إال بعد تدخل الرئیس الفرنسي إیمانویل على تقدیم استقالتھ من الریاض الت
 .ماكرون

ھیومن رایتس  وعن التدخل في حرب الیمن، فقد اتھمت منظمات دولیة في مقدمتھا
في البالد وجرائم ضد المعتقلین في  جرائم حرب بارتكاباإلماراتالسعودیة و ووتش

مئات اآلالف من المدنیین، وتعریض  تھجیر السجون السریة، إضافة إلى تسببھا في
 .والمرض للمجاعة السكان

ملف حصار دولة قطر وما نجم عنھ من انتھاكات على الصعد ویبرز في ھذا السیاق أیضا 
االجتماعیة والحقوقیة واالقتصادیة، رفضھا العالم أجمع باستثناء دول الحصار وبعض 

 .الدول المجھریة التي ارتبطت مصالحھا مع تلك الدول

 

 (مواقع التواصل) السعودیة تعتقل عشرات الدعاة والمفكرین
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 قبضة حدیدیة
الصعید الداخلي، واجھت سیاسة القبضة الحدیدیة التي انتھجھا ابن سلمان مع وعلى 

معارضیھ رفضا واسعا، وتعرضت لموجات من السخط في أوساط الھیئات والمؤسسات 
 .الحقوقیة الدولیة

وسلطت األضواء على سیاستھ عندما تم اعتقال عشرات الشخصیات السعودیة من أمراء 
 .ي فندق "ریتز كارلتون" في العاصمة الریاض بتھم الفسادورجال أعمال، واحتجازھم ف

كما تعرض ولي العھد لھجوم بسبب سلسلة اعتقاالت طالت ناشطات في مجال حقوق 
المرأة منذ مایو/أیار الماضي، إضافة إلى اعتقال عشرات الدعاة والعلماء ورجال الفكر 

 عن توقعات بالحكم على والمثقفین السعودیین، وتعریضھم لظروف اعتقال مریرة، فضال
 ."عدد منھم بـ"القتل تعزیرا

 

 (الجزیرة) قضیة خاشقجي تھدد العالقات السعودیة التركیة

 اختفاء خاشقجي
العالقات التركیة  -الذي فُقد أثره منذ الثالثاء في إسطنبول-وتھدد قضیة الصحفي خاشقجي 

عواقب وخیمة على العالقات المتدھورة السعودیة، ویحذر محللون في حال ثبت مقتلھ من 
 .أنقرةأصال بین الریاض و
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حال التأكد من موت وترى المحاضرة في جامعة ووترلو الكندیة بسمة مومني أنھ في 
خاشقجي فإن "صورة ولي العھد ستصبح أكثر صعوبة لالستیعاب وخصوصا في واشنطن 

والعواصم الغربیة األخرى"، مؤكدة أن من المرجح أن تسوء العالقات التركیة السعودیة 
 .جراء ھذه القضیة

أما المحلل جیمس دورسي فاعتبر أن قضیة خاشقجي سیكون لھا عواقب "كبیرة" في 
الخارج، مشیرا إلى الصعوبات التي تواجھھا السعودیة في الیمن وخطر أن یقوم نواب في 

 .دول مختلفة بالحشد من أجل منع بیع األسلحة للریاض

ویشیر أولریشسن إلى أنھ في حال ثبت ارتباط السعودیین بمقتل خاشقجي، فمن المحتمل أن 
 .یؤدي ذلك إلى اندالع أزمة دبلوماسیة بین البلدین

 المصدر : الجزیرة + الفرنسیة
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اإلعالم السعودي واختفاء خاشقجي.. 
 "الشماعة القطریة" ما زالت تعمل

 ساعة 17قبل 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5707&lang=ar_ar&readid=DynamicContentContainer&url=
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/d481ad97-63cf-4983-9af5-2d517bab84e7
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/d481ad97-63cf-4983-9af5-2d517bab84e7
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/d481ad97-63cf-4983-9af5-2d517bab84e7


 (القنصلیة السعودیة في إسطنبول التي اختفى خاشقجي بعد دخولھا (األناضول

 الدوحة-الجزیرة نت

المتابعات اإلعالمیة لقضیة اختفاء اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي، تناول في خضم 
اإلعالم السعودي القضیة بزوایا مختلفة؛ ترواحت بین التجاھل، ثم االنشغال بتفصیالت ال 
تصب في صلب القضیة، التي شغلت الرأي العام العربي والعالمي، ومحاولة صرف 
 .االنتباه إلى تفاصیل أخرى

لم تتعامل  ،إسطنبول اء خاشقجي الثالثاء الماضي بعد دخولھ قنصلیة بالده فيفعند اختف
مع القضیة إال في إطار ما نشرتھ وكالة األنباء الرسمیة (واس) السعودیة وسائل اإلعالم

مواطنا سعودیا مطلوبا في قضایا احتیال  السعودي استرد اإلنتربول في الیوم ذاتھ، من أن
 .بشیكات دون رصید

محمد بن  وظلت تردد ھذه الروایة حتى صدرت تصریحات ولي العھد السعودي األمیر
سامحا للسلطات التركیة بتفتیش القنصلیة  الجمعة؛ أن خاشقجي غادر السفارة، سلمان

 .السعودیة، لیتناول اإلعالم بعدھا القضیة في ضوء ھذه التصریحات
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وكالة رویترز مساء السبت خبر مقتل خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة، وبعد أن بثت 
وما أعقبھ من تغطیات إعالمیة على المستویین العربي والعالمي؛ بدا أن اإلعالم السعودي 

 .لیست لدیھ بوصلة واضحة تجاه الحدث، وأخذ یغطي القضیة من زوایا مختلفة
اه كیل االتھامات لوسائل إعالم انصب في اتج النصیب األبرز للتعاطي اإلعالمي

على السعودیة، فقال رئیس تحریر صحیفة  قطر وإعالمیین عرب بشن حملة مدعومة من
یابي في مقالة لھ "یروجون لمقتل اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي عكاظ جمیل الذ

ویغردون بكل ثقة في وقت واحد بتغریدات شبھ متطابقة، ومثل تلك الحقیقة الدامغة ال 
 ."یتحدث بھا إال جناة والغون في الجریمة

ة كما تكشفت للصحیفة ذاتھا عبر أحد كتابھا (حمود أبو طالب) خیوط "تشیر بقوة إلى عملی
واإلعالمیة المتمثلة في  استخباراتیة منظمة ومعدة مسبقا بذراعیھا التنفیذیة (لم یحددھا)

قناة  تنظیم اإلخوان برعایة قطر ومنصاتھا اإلعالمیة الظاھرة والمتخفیة وفي مقدمتھا
 ."الجزیرة

 

اتھمتھا بعض الصحف السعودیة بالتواطؤ في قضیة اختفاء  (یسار) خطیبة خاشقجي
 (رویترز) خاشقجي

وبالتوازي مع الحملة ضد وسائل اإلعالم العربیة التي نقلت الخبر ابتداء عن وكالة 
رویترز، لم تسلم األخیرة من اتھامات اإلعالم السعودي، حین وصفھا موقع العربیة نت 

تجاھل  -التي ترأس تحریرھا خاشقجي سابقا-بالتناقض، كما انتقدت صحیفة الوطن 
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ي عدة دول وتركیز تغطیتھم على اختفاء خاشقجي اإلعالم العالمي مقتل صحفیین ف
 .تركیا في

 اتھامات في كل اتجاه
ض لحملة إعالمیة ممنھجة، تقودھا وسائل كما نقلت الصحیفة عن محللین أن "المملكة تتعر

إعالمیة لھا عالقات مع جماعة اإلخوان اإلرھابیة، في مقدمتھا قناة الجزیرة القطریة، 
 ."ووقعت في فخھا وسائل إعالم عالمیة كبرى

الرسمیة بدورھا ھاجمت في افتتاحیتھا الیوم الثالثاء  الریاض صحیفة
األمیركیة التي اتھمتھا بالسقوط أخالقیا ومھنیا عبر انخراطھا في  بوست واشنطن صحیفة

 .مصداقیتھا، كما وصفت الصحیفةحمالت ضد السعودیة أسھمت في انھیار 
خط تحریري آخر برز بشكل واضح في ھروب الصحف السعودیة من مناقشة قضیة 

اختفاء خاشقجي، حین استھدفوا خطیبتھ خدیجة جنكیز التي أبلغت السلطات التركیة 
باختفائھ، فتناولت صحیفة سبق في تقریر لھا خدیجة بأنھا انحازت لقطر بعد أن التقت 

طریا (جابر الحرمي) إلجراء حوار صحفي معھ لصالح مجلة السیاسة الخارجیة، إعالمیا ق
 .أردوغان كما زعمت أن لھا عالقة قرابة مع الرئیس التركي رجب طیب

ونشرت صحیفة عكاظ تقریرا صحفیا عن خدیجة عنونتھ بـ"المرأة اللغز"، مشیرة إلى دور 
محتمل لھا في قضیة اختفاء خاشقجي، كما حاولت وسائل إعالم سعودیة الزج بعائلة 
خاشقجي، حیث نقل موقع العربیة تصریحات لنجلھ صالح تدعم التحقیقات الرسمیة 

 .السیدة التركیة خدیجة بالكف عن تناول قضیة والده السعودیة، كما طالب
رؤیة أخرى حاولت وسائل اإلعالم السعودیة إبرازھا، حین حاولت الترویج لما أسمتھ 
"مسرحیة خاشقجي"، حیث نقل موقع العربیة نت عن القائم بأعمال السفارة السعودیة 

أن "مسرحیة خاشقجي مؤامرة ومكیدة استخباراتیة دبرت بإحكام بغرض النیل  لبنان في
 ."من سمعة السعودیة واإلساءة إلیھا

ي اختفائھ من لم یسلم حتى ف -الذي عمل طویال لبالده وللصحافة السعودیة-خاشقجي 
المقاالت التي توحي بتورطھ في مصیبتھ التي حلت بھ؛ فطرح كاتب المقال الیومي في 

أن خاشقجي إما أنھ اختفى عمدا وطوعا  -وھو صدیق قدیم لخاشقجي–صحیفة الوطن 
لیظھر في دور بطولة جدید، أو أنھ وقع ضحیة لتصفیة من اختطفوه (یقصد فكریا) في 

 .العامین األخیرین
 مصدر : الصحافة السعودیةال
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 وحوارات تقاریر األخبار

قضیة خاشقجي.. ھل ینفض ترامب 
 یدیھ من بن سلمان؟

 ساعة 14قبل 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  
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 (الرئیس األمیركي دونالد ترامب یستقبل ولي العھد السعودي محمد بن سلمان (األناضول

السعودي جمال خاشقجي الرأي العام العالمي، وأثار الغموض الذي شغلت قضیة الصحفي 
كثیرا من االستھجان، المشفوع  بإسطنبول السعودیة انتاب مصیره عقب دخولھ القنصلیة

 بدعوات عالمیة للكشف عن كل الحقائق المتعلقة بھ، ومحاسبة المتورطین في اختفائھ.
، تتجھ األنظار صوب واشنطن، الحلیف الرئیسي المحیط األطلسي وفي الضفة األخرى من

ا الحدث أن یعّكر صفو للمملكة العربیة السعودیة، إذ یتساءل متابعون عما إذا كان لھذ
جارید  وصھره دونالد ترمب وعلى رأسھا الرئیس-العالقات بین اإلدارة األمیركیة 

، أم أن الروابط والمصالح بین الطرفین لن تتأثر مھما محمد بن سلمان وولي العھد -كوشنر
 أحرج ترامب السعودیة، ومھما أحرجت أسالیب ابن سلمان واشنطن؟

أثناء إجابتھ على  بالبیت األبیض خرج ترامب عن صمتھ ألول مرة، وعبّر في تصریح
 سؤال صحفي عن قلقھ من اختفاء خاشقجي، وقال "آمل أن تحل القضیة سریعا".

نھ "مستاء جدا" من ؛ إتویتر نائب الرئیس األمیركي في تغریدة لھ على مایك بنس كما قال
التقاریر المتداولة بخصوص مصیر خاشقجي"، وأضاف "إذا صح (ما یتردد) فھذا یوم 
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مأساوي". وذكر أن العالم یطالب بإجابات عن قضیة الصحفي السعودي، معتبرا أن العنف 
 ضد الصحفیین في العالم خطر على حریة التعبیر.

 تدمیر العالقة
غراھام، فقد قال إن ثبوت اغتیال خاشقجي سیدمر العالقة أما السیناتور الجمھوري لندسي 

الذي قال إنھ لو ثبتت صحة  ماركو روبیو . وفي االتجاه نفسھ، سار السیناتورالریاض مع
 والعالم المتحضر الرد بقوة. الوالیات المتحدةالتقاریر بشأن مقتل جمال خاشقجي، فإن على

قضیة خاشقجي جعلت السیاسیین األمیركیین یغّردون على الموجة نفسھا مع المنظمات 
الصحفي الشھیر ومادح ابن سلمان في - توماس فریدمانالحقوقیة واإلعالمیین. وحتى

لم یُخف استھجانھ، ودعا كال من ترامب ومستشاره وصھره كوشنر إلى  -مقاالت سابقة
 السعودیة بالكشف عن مصیر الصحفي السعودي. مطالبة

كما كتب فریدمان في حسابھ الرسمي على تویتر "ترامب، كوشنر، ال أغرد عادة بآرائي، 
ولكن لیكن ذلك: علیكما أن تدعوا السعودیین للعثور على جمال خاشقجي وإطالق سراحھ؛ 

 بدون ناقد بناء مثلھ ستفشل اإلصالحات االقتصادیة السعودیة".
التي كان یكتب خاشقجي فیھا، فقالت إنھ إذا كان  واشنطن بوست بالنسبة لصحیفةو

إن قتلَھ سیسلط ضوءا جدیدا ومقلقا على الصحفي السعودي قتل داخل القنصلیة السعودیة، ف
النظام السعودي وحاكمھ الفعلي ولي العھد األمیر محمد بن سلمان، وسیحتاج إلى إعادة 

 تقییم شاملة للعالقات األمیركیة السعودیة.
وألمحت الصحیفة إلى أن خاشقجي كان مقیما في أمیركا، وھو ما یعطي إدارة ترامب 

 .تركیاجابات واألدلة ذات الصلة من كل من السعودیة وأساسا وواجبا للمطالبة باإل
  

وضعت فیھا الریاض واشنطن قضیة خاشقجي تضاف إلى عدد من القضایا األخرى التي  
بأسلحة أمیركیة،  الیمن في موقف حرج، وأبرزھا استھداف المدنیین في

بكتلة خلیجیة موحدة،  إیران مواجھة -حسب األمیركیین–الذي قّوض قطر حصارو
 بطریقة مھینة. عد الحریريس واحتجاز رئیس الوزراء اللبناني

 ترامب وابن سلمان
ورغم المالیین التي تنفقھا الریاض على مؤسسات الدعایة في أمیركا لتحسین صورتھا، 

إن –یرى الصحفي البریطاني دیفید ھیرست أن مقتل خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة 
في الغرب  سیعصف بالمالیین التي دفعھا ولي العھد السعودي لتحسین صورتھ –ثبت

وتقدیمھ على أنھ "إصالحي في عجلة من أمره" (باستخدام تعبیر توماس فریدمان في مقال 
 ).نیویورك تایمز نشره بصحیفة

وقال ھیرست في مقال بعنوان "خاشقجي سعودي لكنھ مختلف": إن "ھذه الجریمة تكاد 
تكون مشھدا في فیلم رعب مروع، لكن لعلھ ھو اآلخر (محمد بن سلمان) على وشك أن 

 یدفع ثمن ذلك حینما یدرك أبعاد ردود الفعل اإلعالمیة في واشنطن".
فع سقف التفاؤل عالیا، ألنھا تعتبر غیر أن الصحفیة األمیركیة میشال غولدبرغ ال تر

باألساس، في مقال نشرتھ في نیویورك تایمز، أن التجاوزات التي تقوم بھا السعودیة 
وغیرھا تتم بسبب ترامب نفسھ الذي "منح الدكتاتوریین الضوء  الصینو اروسیو

 األخضر".
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في واشنطن؛ إذا  ھیومن رایتس ووتش وأضافت غولدبرغ "قالت لي سارة مارغون مدیرة
 كانت تقاریر مقتل خاشقجي صحیحة، فھي وقحة وغریبة للغایة".

لك أن الحكومة السعودیة ستعتقد بأنھا یمكن أن تفلت من وتابعت "لیس من المستغرب مع ذ
العقاب. لطالما حافظت الوالیات المتحدة على عالقة إستراتیجیة وثیقة مع المملكة العربیة 

السعودیة، على الرغم من سجل المملكة المریع في مجال حقوق اإلنسان، وبدأ الدعم 
. لكن لم یكن ھناك باراك أوباما إدارةاألمیركي الضمني لحربھا الوحشیة في الیمن خالل 
 قط رئیس أمیركي متحمس للسعودیة مثل ترامب".

 المصدر : الجزیرة
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 (خاشقجي متحدثا أمام ندوة في بریطانیا عن شؤون المنطقة في أواخر الشھر الماضي (رویترز

اإلخباریة مقابلة أجرتھا مع الكاتب السعودي جمال خاشقجي  "بي بي سي "نشرت شبكة
ة للسعودیة خشیة المضایقة قبل ثالثة أیام من اختفائھ، عبّر فیھا عن نیتھ عدم العود

واالعتقال. وقال إنھ ال یعتبر نفسھ معارضا لكنھ یرید فقط "بیئة حرة یعبر فیھا عن رأیھ 
 ."بحریة

وردا على سؤال عن وضعھ الحالي، قال خاشقجي في المقابلة "وجدت نفسي أسافر كثیرا 
وواشنطن. وال أعتقد أنھ سیكون بإمكاني أن أعود إلى الدیار، إسطنبول واآلن أنا أعیش بین

فلقد سمعت أن أحد أصدقائي اعتقل وھو لم یرتكب أي جرم، وھو ما دفعني لعدم التفكیر 
 ."السعودیة في العودة إلى

وأوضح أن صدیقھ المعتقل "لم یكن حتى یتحدث، ربما كان یتحدث بشكل نقدي خالل حفل 
 ."یة، وھو أمر لم نتعود علیھ ولم نختبره إطالقاعشاء، ھذا ما أصبحنا علیھ في السعود

  
وعن االعتقاالت التي شھدتھا المملكة، قال خاشقجي "الناس اآلن یسألون لماذا ھذه 

وھذا یخیف كثیرا من الناس،  االعتقاالت؟ مؤخرا فقط تم اعتقال كاتب عموٍد اقتصادي..
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قین ألن ھؤالء لیسوا ألننا نتحدث عن شخص مقرب من الحكومة، لن أستخدم وصف منش
 ."منشقین على اإلطالق، ھؤالء لدیھم فقط رأي مختلف

وعن طبیعة موقفھ من الحكم، قال "أنا حتى اللحظة ال أعتبر نفسي معارضا، وقد قلت 
مرارا إنني كاتب فقط أرید بیئة حرة للكتابة وإبداء رأیي، وھذا ما أقوم بھ في 

حیث منحوني منبرا للكتابة بحریة، وأنا آمل لو أني أحظى بمنبر  وستب واشنطن صحیفة
 ."في بلدي

، أجاب خاشقجي "نحن محمد بن سلمان وردا على سؤال آخر بشأن سیاسة ولي العھد
بصدد تحول جدي ینخرط فیھ كل سعودي ویؤثر على كل سعودي، وكما قال أحد 

ما یؤثر على الناس یجب أن یناقشھ الجمیع، لذلك فإن ھذا التحول الجاد الذي  إنجلترا ملوك
أو أشھر بمشروع تكلفتھ واألمیر یفاجئنا كل بضعة أسابیع  یجري ال یخضع للنقاش،

ملیارات الدوالرات، وھو ما لم تتم مناقشتھ ال في مجلس الشورى وال في الصحافة، 
  ."والناس سیھللون فقط

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 دولي األخبار

أبرز المواقف الدولیة من اختفاء 
 خاشقجي

 ساعة 15قبل 
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Video Play 

صدر في األیام القلیلة الماضیة سیل من المواقف الدولیة من حكومات ومنظمات دولیة 
حكومیة وغیر حكومیة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عقب دخولھ 

بإسطنبول، وما تردد من تسریبات من السلطات األمنیة التركیة أن  السعودیة القنصلیة
 .خاشقجي تمت تصفیتھ داخل القنصلیة

بین القلق الشدید، والدعوة إلى كشف حقیقة ما جرى من خاشقجي، في وتراوحت المواقف 
السلطات  -ال سیما منظمات صحفیة وحقوقیة-حین انتقدت بعض المواقف الدولیة 

 .السعودیة، وحّملتھا مسؤولیة اختفاء الصحفي السعودي

 أمیركا
شأن مصیر خاشقجي، وإنھ ال یعرف شیئا ب قلق إنھ دونالد ترامب قال الرئیس األمیركي- 

في الوقت الراھن عن اختفائھ، وأضاف أنھ لم یتحدث مع المسؤولین السعودیین بشأن 
 .الصحفي المختفي، لكنھ سیقوم بذلك في مرحلة ما
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نائب الرئیس األمیركي عن استیائھ الشدید من التقاریر المتداولة بشأن  مایك بنس أعرب- 
نائب الرئیس  مصیر الصحفي السعودي، التي اعتبرھا "مأساویة" في حال ثبوتھا، وتابع

 .""العالم یطالب بإجابات عن قضیة الصحفي السعودي أن  األمیركي
الحكومة السعودیة لدعم إجراء "تحقیق  مایك بومبیو دعا وزیر الخارجیة األمیركي- 

 .شامل" بشأن اختفاء خاشقجي، والتحلي بالشفافیة بشأن نتائجھ
 بریطانیا

تعمل من أجل الوصول بصورة عاجلة إلى  لندن قالت وزارة الخارجیة البریطانیة إن
الحقائق المتعلقة بمالبسات ما جرى مع خاشقجي، وصرح وزیر الخارجیة البریطاني 

نواف سعیا إلجابات عن  جیریمي ھان بأنھ التقى السفیر السعودي بلندن األمیر محمد بن
مصیر خاشقجي، وأضاف الوزیر البریطاني "إذا صحت التقاریر عن مصیر خاشقجي 

 ."فسنتعامل مع الواقعة بجدیة
  

 كندا 
إنھا قلقة على مصیر خاشقجي، مضیفة أن المسؤولین الكندیین  كندا قالت وزارة خارجیة

 .يیعملون بنشاط للحصول على مزید من المعلومات عن الصحفي السعود
 فرنسا
إنھا تشعر بالقلق بخصوص اختفاء جمال خاشقجي الذي وصفتھ بالشخصیة  فرنسا قالت

 .السعودیة المرموقة

 ألمانیا
حكومة األلمانیة عن قلقھا إزاء مصیر الصحفي السعودي، ودعت للكشف عن عبرت ال

 .مالبسات اختفائھ
 المفوضیة األوروبیة

، طلبنا وننتظر المجتمع الدولي مثل باقي أعضاء "المفوضیة األوروبیة قال متحدث باسم
 ."توضیحات من السلطات السعودیة حول مصیر السید خاشقجي

 البرلمان األوروبي
إنھ إذا صح ما یرد من اغتیال خاشقجي، فإن ذلك سیزید قلق  البرلمان األوروبي قال

عا رئیس لجنة حقوق اإلنسان البرلمان بشأن سجل حقوق اإلنسان في السعودیة، ود
 .بالبرلمان األوروبي السعودیة لكشف ما وقع لخاشقجي

 منظمة األمن والتعاون األوروبي
قال رئیس قسم حریة اإلعالم بالمنظمة ھارلم دیسیر إنھ مصدوم بشأن االدعاءات التي تفید 

األنباء فھي بمقتل خاشقجي في قنصلیة بالده بإسطنبول، وأضاف دیسیر أنھ إذا تأكدت ھذه 
 .جریمة غیر مسبوقة ضد الصحفیین

 األمم المتحدة
بأن  أنطونیو غوتیریش المتحدث باسم األمین العام لألمم المتحدة ستیفان دوجاریك صرح- 

األخیر یتابع عن قرب قضیة اختفاء خاشقجي، وأنھ سیكون لألمم المتحدة موقف بشأن 
 .لتحقیقات بالقضیةالموضوع لدى انتھاء ا
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قال المقرر الخاص لألمم المتحدة لحریة الرأي والتعبیر دیفد كاي إنھ یجب إجراء تحقیق  -
دولي ومستقل بشأن اختفاء الصحفي خاشقجي، وعبر المسؤول الدولي عن خشیتھ أن یكون 

 .اختفاء الصحفي السعودي ھدفھ تخویف المعارضین

 اللجنة الدولیة لحمایة الصحفیین
روبرت ماھوني نائب مدیر اللجنة في بیان إن على السعودیین "تقدیم تفسیر شامل قال 

 ."وذي مصداقیة بشكل فوري لما حدث لخاشقجي
  مراسلون بال حدود

واشنطن بوست جمال  قالت المنظمة إنھ في حال صحة التقاریر عن اغتیال صحفي
ول على اإلطالق في خاشقجي فإن ذلك "سیشكل ھجوما مروعا ومحزنا للغایة وغیر مقب

 ."حق حریة الصحافة
 ھیومن رایتس ووتش

دعت المنظمة الحقوقیة الدولیة إلى إشراك محققین دولیین في تحقیق شفاف للكشف عن 
وحدھا أو السعودیة، "نظرا لما فعلتھ  تركیا مصیر خاشقجي، وعدم ترك األمر في ید

 ."السعودیة من إساءة استغالل االمتیازات الدبلوماسیة
 منظمة العفو الدولیة

أمنستي) إنھ في حال تأكد مقتل الصحفي السعودي جمال  )منظمة العفو الدولیة قالت
؛ فسیكون ذلك "جریمة إعدام خارج نطاق إسطنبول خاشقجي في قنصلیة بالده بمدینة

عین القانون". وأكدت منظمة العفو أن قضیة الصحفي السعودي ستبعث إشارة مرعبة للمداف
 .عن حقوق اإلنسان والمعارضین في كل مكان

 المصدر : الجزیرة
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 (خاشقجي وھو یھم بالدخول إلى مبنى القنصلیة یوم الثالثاء الماضي (واشنطن بوست

األمیركیة صورة للصحفي السعودي جمال خاشقجي وھو  بوست واشنطن نشرت صحیفة
 .التركیة الثالثاء الماضي إسطنبول یھم بالدخول لقنصلیة بالده في

الذي كان –وحسب الصورة المنشورة التي التقطتھا كامیرا خارج المبنى، فقد ھم خاشقجي 
 14عند الساعة الواحدة ظھرا و بالدخول لمبنى القنصلیة السعودیة -یرتدي بدلة سواء

 .لم تحدد ھویتھ شخص واقفا أمام الباب دقیقة، فیما

ى الصورة من شخص مقرب من التحقیق من دون إبداء وقالت الصحیفة إنھا حصلت عل
 .مزید من المعطیات

خطیبة  -منذ بدایة القضیة-ة استجوبت االثنین للمرة الثانی الشرطة التركیة وأوردت أن
إن المحققین أخذوا بعضا من مالبسھ  التي قالت الصحفي السعودي خدیجة جنكیز

 .علیھا الحمض النووي وأغراضھ الشخصیة إلجراء اختبارات
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صورة یظھر فیھا  لھا قدمت حیث-وأكدت خدیجة جنكیز للشرطة في االستجواب األول 
أن خطیبھا ھو من یظھر في الصورة التي التقطتھا  -یھم بالدخول لمبنى القنصلیة شخص
 .الكامیرا

ا من الذھاب إلى كان متوجس خطیبة خاشقجي أنھ األمیركیة كشفت وفي مقابلة مع الصحیفة
وقال لھا "لربما سیكون من األفضل عدم الذھاب"، وأضافت أنھ  القنصلیة قبل أسبوع،

 ."كان قلقا من أن شیئا ما قد یحدث" لكنھ غیر رأیھ الحقا وقرر الذھاب

رفضوا طلبھا إجراء استجواب  وقالت الصحیفة إن المسؤولین السعودیین في القنصلیة
 .معھم بخصوص الموضوع

  

 
 قرائن محددة

وكانت صحیفة غاردیان البریطانیة قد نقلت عن مسؤولین أتراك قولھم إن ترجیحھم مقتل 
خاشقجي یستند إلى قرائن محددة توصل إلیھا المحققون التابعون للشرطة والمخابرات 

 .التركیة
كامیرات المراقبة، كما وذكرت الصحیفة األحد أن المحققین عكفوا على مشاھدة تسجیالت 

 .السعودیة تحدثوا مع مخبرین داخل القنصلیة

كامیرات المراقبة التي  وأوضحت غاردیان أن المحققین حللوا تسجیالت خمسة أیام من
 .صورت كل الداخلین والخارجین عبر بوابتي القنصلیة السعودیة

وأضافت أن المحققین الحظوا في تلك التسجیالت رجاال من داخل المبنى ینقلون صنادیق 
 .إلى سیارة سوداء خالل الساعات التي أعقبت اختفاء خاشقجي

مالت شخصیة، لكنھ لم یخرج منھا منذ وقصد الصحفي السعودي قنصلیة بالده إلجراء معا
ذلك الحین، وفق تصریحات المسؤولین األتراك وخطیبتھ التي كانت تنتظره خارج 

 .داخل مبنى القنصلیة القنصلیة، وتنفي السلطات السعودیة مسؤولیتھا عن اختفائھ
 المصدر : وكاالت,الجزیرة,واشنطن بوست
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 (مسؤولون سعودیون یغادرون مبنى قنصلیة بلدھم في إسطنبول التي اختفي خاشقجي داخلھا قبل أسبوع (رویترز

الجزیرة على تفاصیل جدیدة من التحقیقات التركیة في قضیة اختفاء الكاتب حصلت 
، في إسطنبول الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أسبوع عقب دخولھ قنصلیة بلده في

بعد قتلھ داخل  تركیا مصادر عن احتمال نقل جثمانھ في صنادیق خارج حین تحدثت
 .القنصلیة
سل الجزیرة في تركیا عمار الحاج إن الجزیرة حصلت بشكل حصري على تلك وقال مرا

مضیفا أن أول ما  المعلومات من فریق التحقیق الذي شكلھ جھاز أمن إسطنبول (أمنیات)،
سیارة بینھا  26، وھي السعودیة ھو إحصاء أسطول سیارات القنصلیة توصل لھ الفریق

عاما)، الذي دأب منذ  59أربع یشتبھ في قیامھا بأعمال مریبة تتعلق باختفاء خاشقجي (
 .محمد بن سلمان غادر بالده قبل عام على انتقاد سیاسات ولي العھد السعودي

تلك السیارات خرجت من القنصلیة بعد ساعة أو أكثر من دخول الصحفي  وأضاف أن
 .المبنى بعید الواحدة ظھرا السعودي
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تلك السیارات السعودیة سلكت مسارات مختلفة عن المسارات  إلى أن توتوصلت التحقیقا
واثنتان من تلك السیارات على درجة عالیة  االعتیادیة، وھو ما أظھرتھ كامیرات مراقبة.

من الشبھة بالنسبة لفریق التحقیق الخاص، وقد غابتا عن كامیرات المراقبة بعد ساعات 
المحققون أن اختفاء السیارتین في ذلك التوقیت سیكون ومن ثم عادتا إلى القنصلیة، ویعتقد 

 .خیطا مھما في القضیة

سیوجھ اتھاما إما بإخفاء شخص وإما  المصدر نفسھ، فإن المدعي العام في إسطنبول ووفق
رجال  إلى خمسة عشر سعودیا قالت مصادر تركیة في وقت سابق إنھم بقتلھ
 .بالتزامن مع وجود خاشقجي داخلھا القنصلیةعلى متن طائرتین ووجدوا في  وصلوا أمن

وكان الصحفي السعودي دخل القنصلیة الثالثاء الماضي بعید الواحدة ظھرا، واختفى أثره 
مذاك. وبینما رجحت مصادر أمنیة وسیاسیة تركیة تصفیتھ داخل القنصلیة، وربما أیضا 

لروایة، لكنھا فتحت تحقیقا تقطیع جثمانھ وتھریبھ خارجھا، لم تؤكد السلطات التركیة ھذه ا
 .في ھذه القضیة

وردا على إنكار المسؤولین السعودیین االتھامات الموجھة لبالدھم بإخفاء أو قتل جمال 
خاشقجي، طالب الرئیس التركي رجب طیب أردوغان أمس الجانب السعودي بإثبات 

ستخراج وثیقة ادعائھ بأن خاشقجي خرج من الباب الخلفي لمبنى القنصلیة بعید دخولھ ال
 .(عاما 36تسمح لھ بالزواج من خطیبتھ التركیة خدیجة جنكیز (

وطالبتھ بإبداء تعاون  أنقرة السفیر السعودي لدى وكانت الخارجیة التركیة استدعت مجددا
قناة "أن تي في" التركیة الخاصة إن السلطات التركیة  في حین قالت تام في ھذه القضیة،

 .إذنا من السعودیة لتفتیش قنصلیتھا بإسطنبول طلبت
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صورة نشرتھا صحیفة واشنطن بوست تظھر لحظة دخول جمال خاشقجي القنصلیة 
 بإسطنبولالسعودیة 

 سیارة سوداء وصنادیق
واشنطن بوست أمس عن مسؤول أمیركي قولھ إن نظراءه األتراك  وقد نقلت صحیفة

ووضع أجزائھا في صنادیق قبل  وتم على األرجح تقطیع جثتھ أبلغوه أن خاشقجي قُتل،
 .نقلھا بطائرة إلى خارج تركیا

قریبة من التحقیقات، تظھر لحظة كما نشرت الصحیفة صورة حصلت علیھا من مصادر 
دخول خاشقجي إلى القنصلیة الثالثاء الماضي. وفي األیام القلیلة الماضیة، تداولت صحف 

وتقطیع  غربیة، نقال عن مصادر أمنیة تركیة، سیناریو تصفیة خاشقجي تحت التعذیب
 .جثتھ

دون أن شاحنة من جھتھا، أوردت صحیفة غاردیان البریطانیة أن المحققین األتراك یعتق
 .حملت جثة الصحفي جمال خاشقجي من القنصلیة السعودیة سوداء ربما

ووفق الصحیفة، فقد أظھرت كامیرات أمنیة وجود صنادیق في الشاحنة التي تحمل لوحة 
دبلوماسیة. ونسبت الصحیفة لمحققین أتراك القول إن تلك الشاحنة واحدة من ست سیارات 

جاؤوا إلى تركیا خصیصا  شخصا یُعتقد أنھم 15مؤلفا من كانت تقل فریق تصفیة سعودیا 
 .لتصفیة خاشقجي

http://www.aljazeera.net/file/get/a3ec58fe-972d-4bbf-8016-6239d5c6f576


ویقول مسؤولون أتراك إن القافلة غادرت القنصلیة بعد نحو ساعتین من دخول خاشقجي. 
حین اتجھت الشاحنة  وبعد مغادرة القافلة للقنصلیة، سارت ثالث سیارات منھا یسارا، في

السیارات فقد اتجھت  بقیة لى طریق سریع قریب، أماالتي غطیت نوافذھا باللون األسود إ
 .یمینا

بناء على -وأشارت غاردیان إلى أن المحققین األتراك ألمحوا إلى أن لدیھم معلومات أكثر 
 .عن اختفاء خاشقجي من تلك التي كشفوھا -قرائن محددة

ت كل وذكرت أن المحققین حللوا تسجیالت خمسة أیام من كامیرات المراقبة التي صور
الداخلین والخارجین عبر بوابتي القنصلیة السعودیة، وأن المحققین الحظوا في تلك 

التسجیالت رجاال من داخل المبنى ینقلون صنادیق إلى سیارة سوداء خالل الساعات التي 
 .أعقبت اختفاء خاشقجي

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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السفیر السعودي بواشنطن: الكامیرات 
لم تكن تسجل عند دخول خاشقجي 
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 (خالد بن سلمان: السعودیة ال ترید اإلضرار بالتحقیقات الجاریة (وكالة األنباء السعودیة

آل سعود إن كامیرات  خالد بن سلمان قال السفیر السعودي لدى واشنطن
بإسطنبول لم تكن تسجل في یوم زیارة الصحفي السعودي جمال  السعودیة القنصلیة

 خاشقجي لھا، والذي ما زال مختفیا منذ الثالثاء، ما أثار شكوكا بمقتلھ داخل القنصلیة.
قال السفیر السعودي إنھ من  " رید ریا،واشنطن بوستوخالل لقاء مع ناشر صحیفة "

دون أن تعرف  إسطنبول المستحیل أن تقع جریمة ویتستر علیھا موظفو القنصلیة في
 السلطات السعودیة.

، رفض مناقشة محمد بن سلمان وذكرت الصحیفة أن خالد بن سلمان، وھو أخو ولي العھد
األمر أكثر من ذلك، مكتفیا بالقول إن بالده ال ترید اإلضرار بالتحقیقات الجاریة، ومحذرا 

 من أن التوقعات ال تساعد تلك المھمة.

التي كان یعمل لدیھا خاشقجي كاتبا لعمود  وأوضحت "واشنطن بوست"، وھي الصحیفة
رأي، أن ناشرھا أعرب خالل لقائھ السفیر السعودي عن التزام الصحیفة باكتشاف الحقیقة، 

وأنھ إذا أظھر التحقیق أي تورط للحكومة السعودیة فإن الصحیفة ستنظر إلى األمر على 
 أنھ ھجوم فاضح على أحد صحفییھا.
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حیفة صورة التقطتھا الثالثاء الماضي كامیرا خارج وفي السیاق نفسھ، نشرت الص
القنصلیة ویظھر فیھا خاشقجي وھو یھم بالدخول، وقالت إنھا حصلت على الصورة من 

 شخص مقرب من التحقیق من دون إبداء مزید من المعطیات.

العتیبي إن القنصلیة مزودة بكامیرات  محمد وسبق أن قال القنصل السعودي في إسطنبول
لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غیر الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو لكنھا 

 مغادرتھ للقنصلیة، التي تطوقھا حواجز الشرطة وتحیط بھا أسوار تعلوھا أسالك شائكة.
 المصدر : الصحافة األمیركیة
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 (خاشقجي غادر السعودیة عقب تولي األمیر محمد بن سلمان منصب ولي العھد (الجزیرة

تضاربت األنباء بشأن مصیر الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى 
 التركیة. إسطنبولظھر الثالثاء في مدینة

وفتحت الشرطة التركیة تحقیقا في ادعاءات باختفاء خاشقجي بعد ساعات من دخولھ مبنى 
 في إسطنبول للحصول على وثائق عائلیة. السعودیة القنصلیة

تغریدة سابقة كان قد ذكر  تویتر وقد ألغى حساب معتقلي الرأي في السعودیة على موقع
 فیھا أن خاشقجي وصل بالفعل إلى السعودیة بعد "اختطافھ" ظھر الثالثاء في إسطنبول.

لكة استردت الثالثاء عبر الشرطة الدولیة من جھتھا، قالت وكالة األنباء السعودیة إن المم
 ) مطلوبا في قضایا احتیال، لكنھا لم تذكر اسم المواطن المعني.إنتربول(

كان مطلوبا  -بعد أن فر من البالد-وكالة أن المواطن السعودي الذي استردتھ وأضافت ال
 في قضایا تتعلق بشیكات بدون رصید.

إن السلطات التركیة ذكرت أنھا تواصلت مع السفیر  الجزیرة وفي وقت سابق، قال مراسل
 دیھ أي معلومات عن الحادثة.بشأن موضوع خاشقجي فأكد أنھ لیست ل أنقرة السعودي في
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ونقل المراسل عن خطیبة خاشقجي قولھا إنھ دخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول یوم 
أمس الثالثاء عند الواحدة ظھرا للحصول على بعض الوثائق الخاصة بإتمام زواجھ، وإن 

 القنصلیة السعودیة كانت على علم مسبق بقدومھ إلیھا.

القنصلیة إلجراء معامالت عائلیة فیھا قبل أسبوع من الیوم، وقالت إن خطیبھا توجھ إلى 
 لكن موظفي القنصلیة طلبوا منھ العودة بعد أیام إلتمام اإلجراءات.

وأضافت الخطیبة أن خاشقجي سلمھا ھاتفھ المحمول ودخل القنصلیة ولم یخرج منھا، وبعد 
غادرتھ المكان فاتصلت نحو ثالث ساعات راجعت مسؤولین في القنصلیة، لكنھم أبلغوھا بم

 بالسلطات التركیة.

 -الذي تقع فیھ القنصلیة السعودیة-وذكر مراسل الجزیرة أن السلطات في حي بیشكتاش 
 أرسلت دوریة شرطة، لكن القوانین واألعراف الدبلوماسیة ال تسمح لھا بدخول القنصلیة.

خاشقجي لكنھا أبقت أجوبتھم وقال إن الشرطة سألت المسؤولین في القنصلیة عن مصیر 
  طي الكتمان، وضمتھا إلى التحقیق الذي فتحتھ في القضیة.

 
وفي ھذا السیاق، أكدت وسائل إعالم تركیة أن السلطات ھناك تتابع القضیة على أعلى 

 المستویات.

من جانبھا، أعلنت جمعیة بیت اإلعالمیین العرب في تركیا أنھا فقد االتصال بخاشقجي بعد 
 لمقر القنصلیة السعودیة. توجھھ

وذكر بیان صادر عن الجمعیة أن خاشقجي توجھ إلى قنصلیة بالده في تمام الواحدة ظھر 
 الثالثاء، وأنھ لم یخرج منھا منذ دخولھا.

وقالت الجمعیة إنھا تنتظر بیانا عاجال من السلطات السعودیة حول وضع خاشقجي، 
 لیة.وتنتظر كذلك خروجھ بشكل فوري من مقر القنص

منصب ولي العھد،  محمد بن سلمان وكان خاشقجي قد غادر السعودیة عقب تولي األمیر
 وسبق لھ أن شغل مواقع استشاریة وإداریة في وسائل اإلعالم الرسمیة بالمملكة.

 رة + وكاالتالمصدر : الجزی
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