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 (القنصلیة السعودیة في إسطنبول حیث اختفى خاشقجي منذ عشرة أیام (األناضول

أكد مصدر أمني تركي أن لدى بالده أدلة قاطعة على مقتل الصحفي السعودي جمال 
أعلنت الرئاسة التركیة أنھا وافقت  أطلعت واشنطن علیھا، كماخاشقجي ومكان قتلھ، وأنھا 

 على طلب سعودي بتشكیل فریق عمل مشترك بشأن اختفائھ.
ونقل مراسل الجزیرة في إسطنبول عن مصدر أمني تركي مساء الیوم الخمیس أن لدى 

أطلعت  أنقرة السلطات التركیة أدلة قاطعة على مقتل جمال خاشقجي ومكان قتلھ، وأن
 واشنطن على تلك األدلة.

عمر خشرم إن المخابرات التركیة زودت نظیراتھا في دول غربیة أخرى  وقال المراسل
بنتائج التحقیق التي تثبت مقتل خاشقجي بعد دخولھ  فرنساو بریطانیا مثل

 الثالثاء قبل الماضي. إسطنبول في السعودیة القنصلیة

وأضاف المراسل أن الجانب التركي كان ینتظر دخول القنصلیة ومنزل القنصل العام 
ج بشكل قطعي قبل اإلعالن عنھا للرأي العام، السعودي إلثبات ما توصل إلیھ من نتائ

وتوقع المراسل أن تحمل الساعات المقبلة تطورات جدیدة، وأن تكشف أنقرة رسمیا عن 
 نتائج التحقیق.
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وفي تطور الحق، قال الناطق باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن إنھ بناء على طلب 
 خاشقجي.السعودیة، سیتم تشكیل فریق عمل مشترك لكشف مصیر 
بأن  مولود جاویش أوغلو جاء ذلك بعد ساعات من تصریح لوزیر الخارجیة التركي

بدأ تحقیقا دقیقا وشامال في اختفاء خاشقجي، وبالتنسیق مع  إسطنبول االدعاء العام في
تعاون الجھات المختصة، بما فیھا المخابرات واألمن، مضیفا "یتوجب على السعودیة أن ت

 معنا أیضا".
إن تركیا ال یمكن أن  أردوغان رجب طیب وفي وقت سابق الیوم، قال الرئیس التركي
 تصمت عن حادثة كھذه ألنھا لیست عادیة.

الیوم بأن خاشقجي دخل  فوكس نیوز لقناة دونالد ترامب كما صرح الرئیس األمیركي
القنصلیة السعودیة و"حتما لم یخرج"، مضیفا "نحن نقترب من معرفة ما حدث لجمال 

 خاشقجي أكثر مما تظنون".
والسعودیة، وقال إن المحققین األمیركیین  تركیا وأوضح ترامب أن إدارتھ تعمل مع

ة یشاركون في التحقیقات، لكن مصادر دبلوماسیة تركیة نفت لوكالة األناضول مشارك
 محققین أمیركیین.

من جانبھا قالت المتحدثة باسم الخارجیة األمیركیة ھیذر نویرت إن واشنطن أبلغت السفیر 
السعودي لدیھا بضرورة توفیر معلومات حول جمال خاشقجي حال عودة السفیر للوالیات 

 المتحدة قادما من الریاض.

ي، وأضافت أن وأعربت نویرت عن قلق إدارة ترامب بشأن وضع الصحفي السعود
 الوالیات المتحدة عرضت على تركیا المساعدة في التحقیقات بشأن خاشقجي.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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ٔأعتقد ٔأن �اشقجي قتل سيناتور ٔأمرييك �رز: 
 والسعودیون فعلوها
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 (كوركر: ینبغي التوضیح لمحمد بن سلمان أنھ إذا أراد أن یحكم فال یمكنھ قتل الصحفیین (رویترز

الخمیس إنھ  بوب كوركر لجنة العالقات الخارجیة في مجلس الشیوخ األمیركيقال رئیس 
خاشقجي، مطالبا بفرض عقوبات على یعتقد أن السعودیین قتلوا الصحفي السعودي جمال 

أعلى المستویات، كما اعتبر السیناتور الدیمقراطي كریس مورفي أن تعامل إدارة الرئیس 
 مع القضیة غیر كاف. دونالد ترامب األمیركي

وفي تصریح للجزیرة قال كوركر إنھ یعتقد أن خاشقجي قد توفي لألسف، وأن المسؤولین 
 السعودیین ھم المسؤولون عن ذلك.

محمد بن  وأضاف السیناتور الجمھوري أنھ ینبغي التوضیح لولي العھد السعودي
أنھ إذا أراد أن یكون حاكما فال یمكنھ قتل الصحفیین، موضحا أنھ معجب برؤیة بن  سلمان
 لكنھ أثبت أنھ بال رحمة. للسعودیة سلمان

وفي تصریحات أخرى، نقلت وكالة رویترز عن كوركر أن العالقات بین مجلس الشیوخ 
 والسعودیة متدنـیة جدا جدا، معتبرا أنھ ال یمكن لشخص أن یقتل الصحفیین كما یشاء.

"إذا اتضح ما نعتقده كلنا الیوم فإنھ  الكونغرس قال السیناتور الجمھوري للصحفیین في كما
 ستویات".ینبغي فرض عقوبات كبیرة على أعلى الم
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وكان كوركر قد أوضح أنھ بعد اطالعھ على معلومات استخباراتیة سریة تبین لھ أن كل 
الثالثاء قبل  إسطنبول المؤشرات ترجح أن یكون خاشقجي قتل داخل القنصلیة السعودیة في

 الماضي.

 

ألن تضع الوالیات المتحدة بعض العقوبات على  مورفي: حان الوقت
 (رویترز) السعودیین

إن ھناك تقاریر  ، قال السیناتور كریس مورفي للصحفیینالحزب الدیمقراطي وعلى جانب
حتى اآلن ال تثبت أن خاشقجي مزعجة من األتراك، وإن الدالئل التي سلمتھا السعودیة 

 حیا. تركیا غادر قنصلیتھا في

ھناك تقاریر مفتوحة وأضاف مورفي "ال یمكنني التحدث عن أي معلومات سریة، لكن 
المصدر تبین أن السعودیین كانوا یحاولون اختطاف واحتجاز خاشقجي فور أن یطأ 

األراضي السعودیة، لذا لیس من المفاجئ أن تكون لدیھم خطط مشابھة في حال قدم إلى 
 قنصلیتھم في تركیا".

یر كاف، كما اعتبر السیناتور الدیمقراطي أن تعامل إدارة ترامب مع قضیة خاشقجي غ
یتعرض لالختطاف وربما للقتل  الوالیات المتحدة وقال "ھذه حالة غیر مسبوقة لمقیم في

المتحدة، عدم رغبة ترامب بوضع عقوبات أو التھدید بھا ذلك من قبل حلیف للوالیات 
 یخبر السعودیین بأننا على ما یرام مع ھذا النوع من السلوك".
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وطالب مورفي السعودیین بتسلیم برھان على أن خاشقجي على قید الحیاة، خصوصا أن 
المتحدة أن لدیھم كامیرات داخل القنصلیة وخارجھا، وتابع قائال "حان الوقت للوالیات 

 تضع بعض العقوبات على السعودیین".

بمجلس الشیوخ رسالة إلى ترامب  عضوا في لجنة العالقات الخارجیة 22وسبق أن قدم 
یطالبون فیھا بالتحقیق في اختفاء خاشقجي بموجب قانون "ماغنیتسكي" الذي یلزم الرئیس 

 بفتح تحقیق بعد استالمھ ھذا الطلب.
إن خاشقجي دخل القنصلیة و"حتما لم  فوكس نیوز امب لقناةوبعد تقدیم الطلب قال تر

میركیین یشاركون یخرج"، مضیفا أن إدارتھ تتابع عن كثب ھذه القضیة، وأن المحققین األ
 في التحقیقات.

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
 

 

 ھـ 1440/2/1 الموافق( (مكة المكرمة 22:18الساعة :  2018/10/11آخر تحدیث

 

http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%
-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A
-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D9%86
-%D9%82%D8%AA%D9%84
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86

%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/6194821e-d9cf-40e2-9101-bf3e25855880
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2018/10/11/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7


 سیاسیون شخصیات الموسوعة
 �ور�ر.. مجهوري �رفع فيتو أ�سل�ة بو�ه دول اخللیج
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 المنصب: رئیس لجنة الشؤون الخارجیة بمجلس الشیوخ

 الدولة: الوالیات المتحدة األمیركیة

 شارك

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
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 طباعة •

 العالم اإلسالمي, العالم العربي: المناطق
 مسؤولونسیاسیون:التصنیف

 
 

 سرعان ثم مالیا، مستثمرا حیاتھ بدأ ،الجمھوري الحزب عن أمیركي سیاسي كوركر بوب
 امع نفسھ المنصب في انتخابھ وأعید ،2006 عام الشیوخ مجلس في بمقعد فاز ما
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 صفقات بعرقلة 2017 عام وتعھد بالمجلس، الخارجیة الشؤون لجنة ترأس ،2012
 .قطر على المفروض الحصار أزمة تحل حتى الخلیج لدول السالح

 
 والنشأة المولد

 الجنوبیة. بكارولینا أورانجبورغ في 1952 أغسطس/آب 24 یوم كوركر بوب ولد
 والتكوین الدراسة

 .1974على دبلوم العلوم من جامعة تینیسي عام  حصل كوركر
 والمسؤولیات الوظائف

ھذا المجال، عمل كوركر أربع سنوات في مجال البناء، وأسس الحقا شركتھ الخاصة في 
 .1990وباعھا عام 

شاتانوغا، وھو ما جعلھ من   بعدھا نجح كوركر في شراء أكبر شركتي عقار في مدینة
 باعھما بعد أن حقق ثروة متمیزة. 2006أكبر مالكي العقارات في تینیسي، وفي 

 السیاسیة التجربة
م یتقدم انضم كوركر إلى الحزب الجمھوري في مرحلة مبكرة من حیاتھ، غیر أنھ ل

، وھي 1994لالنتخابات التمھیدیة للفوز بترشیح الحزب لمقعد مجلس الشیوخ إال عام 
االنتخابات التي انتصر فیھا علیھ بیل فریست، واختیر كوركر بعدھا بعام مفوضا مشرفا 

 على المالیة واإلدارة في تینیسي.
تلك الوالیة  ، وتمیزت فترتھ خالل2005و 2001عمدة لشاتانوغا بین  واختیر كوركر

بإعادة تھیئة المدینة، وتجدید بناء أكبر جسر مخصص للمشاة بشارع "والنوت" 
 یل.بعد ممشى ناشف الوالیات المتحدة في

Video Play 

 
، قرر كوركر خوض تجربة الترشح مرة ثانیة لشغل مقعد مجلس الشیوخ خلفا 2004وفي 

% 48لبیل فریست الذي قرر عدم الترشح ثانیة للمنصب، وفاز بتزكیة الجمھوریین بنسبة 
 من األصوات.

 من %51بـ الشیوخ لمجلس كوركر انتخب ،2006 الثاني نوفمبر/تشرین 7 انتخابات فيو
 .2012وأعید انتخابھ عام  ،فورد ، وھزم بذلك الدیمقراطي ھارولداألصوات

 الشیوخ مجلس في الخارجیة العالقات لجنة رئیس منصب كوركر شغل ،2015 منذو
 .األمیركي

 2016وذكر اسمھ كمرشح محتمل لشغل منصب نائب الرئیس خالل الحملة االنتخابیة 
 .مایك بینس ، وذلك قبل أن یقع االختیار بصفة نھائیة علىدونالد ترمب التي خاضھا

 كما یتداول اسمھ بقوة ألن یشغل منصب وزیر الخارجیة مستقبال.
 األزمة اندالع بعد السطح إلى كوركر اسم قفز

 26، حیث تعھد یوم قطر محاصرتھا البحرینو اإلماراتو السعودیة وإعالن الخلیجیة
بعرقلة صفقات السالح لدول الخلیج حتى تحل أزمة الحصار  2017یونیو/حزیران 

 المفروض على قطر، وطالب دول المنطقة ببذل المزید لمحاربة اإلرھاب.
، قال كوركر إنھ سیسحب موافقتھ ریكس تیلرسون وفي رسالة قدمھا إلى وزیر الخارجیة
إلى أن یتم إیجاد سبیل  مجلس التعاون الخلیجي على مبیعات السالح األمیركیة لدول
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في المنطقة، وذلك بعد نحو عشرین یوما من فرض ثالث دول خلیجیة حصارا  النزاع لحل
 على قطر.

واعتبر السیناتور الجمھوري أن دول الخلیج لم تستغل القمة األمیركیة الخلیجیة التي 
 ، وأنھا اختارت الدخول في نزاع.الریاض انعقدت قبل أسابیع في

وأضاف "ینبغي لجمیع دول المنطقة أن تبذل مزیدا من الجھد لمحاربة اإلرھاب.. لكن 
التعاون الخلیجي لیس من شأنھا النزاعات التي نشبت في اآلونة األخیرة بین دول مجلس 

 ".إلیرانوالتصدی تنظیم الدولة اإلسالمیة سوى إلحاق الضرر بجھود محاربة

وأضاف كوركر "لھذه األسباب وقبل أن نعطي موافقتنا خالل فترة التقییم غیر الرسمیة 
التعاون الخلیجي، سنكون بحاجة إلى على المبیعات من المعدات العسكریة إلى دول مجلس 

 توضیحات حول سبل حل الخالف الحالي".

ثالثین یوما من  وحسب القانون األمیركي فإن على وزارة الخارجیة أن تبلغ الكونغرس قبل
 .صفقة بیع سالح كبیرة، علما أنھ یبقى للكونغرس سلطة التصویت لمنع تنفیذ الصفقة

الشؤون الخارجیة أن یعطي "موافقتھ األولیة" على أي صفقة على رئیس لجنة  ویتعین
سالح، حسب ما أفاد بھ مكتب السیناتور كوركر الذي یھدد بذلك بعرقلة ما تقرره إدارة 

 .ترمب
من  الكونغرس إن رسالة كوركر تعبر عن استیاء واشنطن في الجزیرة وقالت مراسلة

 .استمرار األزمة الخلیجیة
 المصدر : الجزیرة + وكاالت,مواقع إلكترونیة
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 (نائبا أوروبیا طالبوا موغریني بفتح تحقیق مستقل في اختفاء خاشقجي (األوروبیة 31

دعمھ الكامل" لتشكیل لجنة تحقیق إلماطة اللثام عن مالبسات  "االتحاد األوروبي أعلن
 .اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

مایا كوسیانیتش في مؤتمر صحفي  المفوضیة األوروبیة تحدثة باسموأكدت الم
أن االتحاد یواصل متابعة تطورات قضیة خاشقجي، وأنھ على اتصال مباشر  بروكسل في

 .السعودیة بالسلطات
كان  "فیدیریكا موغریني لالتحاد وقالت المتحدثة إن موقف مسؤولة السیاسة الخارجیة

، فقد أكدت دعم االتحاد األوروبي البرتغال واضحا جدا حینما تطرقت لھذه القضیة في
ي عبرت عنھ أیضا السلطات األمیركیة بشأن ضرورة تشكیل السلطات المطلق للموقف الذ

 ."السعودیة لجنة تحقیق شفافة

وأضافت أن المفوضیة األوروبیة "تتابع ھذه األمور بطبیعة الحال وتجري اتصاالت كثیرة 
بما في ذلك مع السلطات السعودیة وبشكل مباشر"، مشیرة إلى أن ھذه القضیة "تستأثر 

 ."یع وبالتالي سنواصل متابعة تطوراتھا أوال بأولباھتمام الجم
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موغریني بفتح تحقیق مستقل في  البرلمان األوروبي نائبا في 31من جھة أخرى، طالب 
 .حادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

ھا النائبة ماریتشكي شاك لموغریني عن قلقھم إزاء وأعرب ھؤالء النواب في رسالة وجھت
 .إسطنبول اختفاء خاشقجي بعد دخولھ قنصلیة بالده في

رسالتھا "یجب على االتحاد األوروبي أال یبقى صامتا في وجھ سیاسات وقالت شاك في 
السعودیة بشأن الترھیب وانتھاكات حقوق اإلنسان التي ال تزال ترتكب تحت قیادة ولي 

 ."داخل وخارج المملكة محمد بن سلمان العھد السعودي

وأكدت شاك أنھ "ینبغي محاسبة الكیانات الحكومیة واألفراد على حد سواء إذا ثبت ضلوع 
 ."عمالء سعودیین في اختفاء وقتل خاشقجي المحتمل

 المصدر : الجزیرة
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أوجھ خاشقجي األخرى.. كان مقربا من الملك 
 عبد هللا واالستخبارات فلماذا استھدفوه؟
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 استمع للتقریر
 

    

على مر تاریخھا الحدیث نسبیًا لم تتطلب رئاسة تحریر صحیفة "الوطن"، إحدى أكبر الصحف 
قدرات سحریة إلدارة األمور بھا، السعودیة وأوسعھا انتشاًرا والمحسوبة على الجناح اإلصالحي، 

وحتى اآلن، على ید أمیر بیت آل سعود واسع النفوذ "خالد بن فیصل آل  2000ومنذ أن نشأت عام 
كما تقول » نقل نبض الشارع السعودي ونمط حیاة المملكة«سعود"، لم تھدف الجریدة بحال إال لـ 

كانت الشروط السعودیة المطلوبة ضمنًا  الرؤیة المعلنة لھا وھي رؤیة "خالد بن فیصل" نفسھ، لذا
للعمل فیھا أو حتى االنتساب لھا بالكتابة التقلیدیة: تأیید آل سعود بشكل شبھ كامل، وتوقیر الطبقة 

الدینیة السعودیة، واالبتعاد عن أي سجاالت دینیة تخص تاریخ المملكة، وبالطبع معاداة إیران 
اشقجي" استثناًء خالل ثالث سنوات من العمل فیھا، وأذرعھا بشكل شبھ كامل، ولم یكن "جمال خ

ملتزًما بكل الخطوط الحمراء المعتادة، قبل أن یرتكب الحقا خطأه الذي أذاقھ قوة قبضة طبقة رجال 
 .)1(الدین بالمملكة، وبأوضح صورة ممكنة

       



 



 (وكالة األنباء األوروبیة) األمیر خالد بن فیصل آل سعود

     

"خاشقجي" وقتھا بمثابة التعریف القاموسي للصحافي السعودي المثالي، مع سیرة ذاتیة امتدت كان 
منذ الثمانینیات متضمنة عملھ في أكثر صحف المملكة ذیوًعا كـ "عكاظ" و "الشرق األوسط"، 
 1991مروًرا بعملھ في صحیفة "المدینة" إحدى أقدم الصحف السعودیة لتسعة أعوام كاملة، من عام 

، وھي فترة تضمنت أیًضا حصولھ على ثقة العائلة المالكة أثناء عملھ كمراسل )2(1999حتى و
خارجي في أفغانستان والجزائر والسودان وبلدان أخرى، ثقة أكسبتھ عالقات واسعة مع أمراء آل 

مع االستخبارات  سعود النافذین خاصة جناح الملك الراحل "فیصل"، فضًال عن عالقات مرجحة
یة نظًرا لقربھ وعملھ كمستشار إعالمي لرئیسھا التاریخي األمیر "تركي الفیصل آل سعود"، السعود

ولیس انتھاًء بخبرة عمیقة اشتملت على لقاءات متعددة وعالقة "ودودة" مع "أسامة بن الدن" 
المؤسس الراحل لمنظومة "الجھاد العالمي" كما نعرفھا. باختصار، لم یكن لصحافي بھذا الثقل أن 

منصب رئیس تحریر  2003مسھ دوائر الحكم والنفوذ السعودیة بسوء، متقلدًا منتصف عام ت
"الوطن" للمرة األولى، إال أن وزیر الداخلیة السعودي ذائع الصیت األمیر "نایف بن عبد العزیز" 

 كان لھ وقتئٍذ رأي آخر.

      

تھ الشھیرة أنھا ستؤلب علیھ قبضة على األرجح، لم یدر في بال "خاشقجي" وقتھا أثناء كتابتھ لمقال
المملكة الدینیة على ھذه الشاكلة. حینھا، وبدًءا من مایو/ أیار لنفس العام المذكور، ضربت عاصفة 
من التفجیرات "االنتحاریة" العاصمة محولة شوارع الریاض لبحار من الدماء، بحار لم یلبث أن 

كن األجانب المقیمین بالمملكة ومبنى األمن العام، تبناھا "تنظیم القاعدة" مستھدفًا بھا مجمعات مسا
ومع حالة الغضب واالحتقان الشعبیین كتب "خاشقجي" منتقدًا "ابن تیمیة"، الفقیھ الحنبلي شدید 

األھمیة والُمفضل للوھابیین، وباألخص فتواه المتضمنة لـ "جواز قتل المسلمین إن أعاقوا أو منعوا 
جي، محمًال إیاھا وإیاه النتیجة الدمویة التي شھدتھا المملكة على ید قتل الكافرین" كما قرأھا خاشق

 "القاعدة".

    

لم ینتظر "نایف" كثیًرا، وعلى الفور أطاح بـ "خاشقجي" من رئاسة تحریر "الوطن" في وقت ربما 
ع یوًما فقط، قبل أن یُفصل م 52یعد قیاسیًا لقصره، حیث لم یقض "خاشقجي" في رئاسة التحریر إال 

، بینما غادر »توجھات الصحیفة نفسھا وأھدافھا غیر المعلنة«تساؤالت متتالیة علنیة من "نایف" عن 
"خاشقجي" الصحیفة مكونًا حزمة من العداوات المتربصة، كان من أبرزھا عداوة "الرئاسة العامة 

وة ظلت "، وھي عداCPVPVلھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر" المعروفة اختصاًرا بـ "



، 2010تطارده حتى أزاحتھ مرة أخرى، وبنفس أسلوب "نایف"، بعدھا بسبعة أعوام في مایو/أیار 
من "الوطن" مرة أخرى، لیغلق فصل آخر في  -رجال الھیئة-عندما أطاحت بھ شرطة "المطاوعة" 

بعض من  حیاة الصحفي السعودي الحافلة، رجل اتھمھ أعداؤه بأنھ لیس وطنیًا بما یكفي، ونظر إلیھ
 -على مر السنین-یعرفوه على أنھ ملكي أكثر من الملك، وتعامل معھ األغلب في محاوالت متتالیة 

 لفھم توجھاتھ المتقلبة حتى لحظة اختفائھ بال أثر.

       



 



 (مواقع التواصل) األمیر نایف بن عبدالعزیز

    

 "خاشقجي" القومي: "المملكة الرائعة"

بأمر بالدنا من یحكم بكتابھ وسنة نبیھ، عارف بحاللھ وحرامھ، فتح عقلھ وقلبھ نحمد هللا أن قام 
للعلماء والفضالء والخبراء، قال للناس أشیروا علي، فلم یفرض رؤیة رجل واحد حتى وإن غلبھ 

 الظن بحسن االجتھاد فیھ

 2009"الوطن".. "خاشقجي" متحدثًا عن الملك "عبد هللا".. افتتاحیة صحیفة  )4(من مقال-

    

ربما یُعد صدام "الشثري" و"خاشقجي" من أكثر ما ال یغیب عن ذاكرة السعودیین عند ذكر األخیر 
بأي حال، وھي محطة عنونت زمنا سابقا أید فیھ الصحفي المخضرم بشكل تام مشروع "النھضة" 

العزیز آل سعود" في النصف ومبادرة اإلصالح الكبرى التي قادھا الملك الراحل "عبد هللا بن عبد 
 -كما سمیت وقتھا-الثاني من العقد الماضي، بكل ما حملتھ تلكم المبادرة من "حمالت على الفساد" 

 وإقاالت عدیدة، وأیًضا تغییرات ملحوظة للسیاسة الخارجیة السعودیة.

  

ضمین الجدد لـ كان الشیخ "سعد الشثري" حدثًا سعودیًا نادًرا في ذلك الوقت، فھو أحد أبرز المن
"ھیئة كبار العلماء"، الھیئة الدینیة األعلى في المملكة، حیث انضم لھا بدعم من الملك عبد هللا نفسھ 

عاًما، وظل عضًوا  39، فضًال عن أنھ كان أصغر أعضائھا على اإلطالق بعمر ناھز الـ 2005عام 
قة الدینیة في المملكة، لكنھ كان صاعدًا في الھیئة في وقت كان الملك یتحرك فیھ لخلخلة نفوذ الطب

 تحرًكا بطیئًا یتناسب مع التفاھم التاریخي المعمول بھ في السعودیة بین القصر ورجال الدین.

    



 



     

       

والتكنولوجیا" للنور، وھو حین ظھر مشروع "جامعة الملك عبد هللا للعلوم  2009تغیر كل ذلك عام 
مشروع على قدر ضخامتھ إال أنھ مثل ھاجًسا ضخًما لطبقة المملكة الدینیة، حیث بدأت في إثارة 
اعتراضات وتخوفات من شیوع االختالط بین الجنسین في الجامعة، وھو األمر الذي كان غریبًا 

الصاعد للھیئة، الشیخ "الشثري"  وممنوًعا دوًما في الداخل السعودي، ولم یكن ھناك أنسب من النجم
 لیعلن عن ھذه المخاوف بوضوح تام، ولیصرح بھا في حدیث متلفز لھ على قناة المجد الفضائیة.

  

كان ذلك إیذانًا بإطالق موجة من األقالم والمقاالت التي استھدفت "الشثري" بشكل شخصي والھیئة 
كل شبھ كامل في اإلعالم المحلي، خرجت بشكل ضمني، ووقتھا، وكما ھو متوقع في دولة تتحكم بش

افتتاحیة صحفیة ومقاًال ینتقد على أفضل األحوال ما صرح بھ، وكانت  30بعد تصریحاتھ أكثر من 
من أھمھا افتتاحیة الوطن التي كتبھا "خاشقجي" نفسھ، والذي لم یبخل على "الشثري" بكل ما جادت 

أنھ یقدم عن غیر قصد مبررات للفصائل السعودیة ، وب»إثارة الفتنة«بھ قریحتھ، متھًما إیاه بـ 
، ومذكًرا »صورة كومیدیة«المتطرفة قاصدًا بقایا "تنظیم القاعدة" ھناك، وواصفًا بعض مخاوفھ بـ 

إیاه ابتداًء أنھ قد عین بتأیید ودعم الملك نفسھ. وبالفعل لم یمر وقت طویل قبل أن یأتي األمر الملكي 
لتدخل أي ملك سعودي لعزل  )5(ھیئة كبار العلماء، في سابقة تاریخیةبعزل "الشثري" وإخراجھ من 
 .1971أحد أعضائھا منذ إنشائھا عام 

  

لطالما عرف العقد الماضي، ونھایتھ باألخص، دفاًعا مستمیتًا من "خاشقجي" عن سیاسات المملكة 
وقتھا، فضًال عن عدم ادخاره والملك الراحل "عبد هللا"، حیث كان مؤیدًا بشكل تام لصحوة اإلصالح 

_ على جماعة 2009جھدًا في تأیید والدفاع عن الحملة العسكریة التي شنھا الملك في نفس العام _
"الحوثي" المسلحة في مدینة "صعدة" شمال الیمن على حدود المملكة، وھي حملة وقصف جوي 

محاوالت تسلسل مقاتلین «بـ رآھما "خاشقجي" ضروریین لتأمین المملكة من الداخل وردع ما سماه 
 ».حوثیین للعمق السعودي

       
 

 "2009 –"مقابلة الجزیرة مع الحوثي بحضور خاشقجي 

          



لكن تأییده األھم كان لحملة اإلقاالت واسعة النطاق وغیر المألوفة والتي قام بھا الملك "عبد هللا" 
موقعًا مختلفًا نسبة  )6(150وقتھا، وھي حملة طالت قرابة كخطوة رئیسة في أجندة اإلصالح السعودیة 

كبیرة منھا في األروقة الملكیة، حیث استثمر "خاشقجي" موقعھ المفضل _بعد عودتھ مرة أخرى 
لرئاسة تحریر "الوطن"_ وبدأ في بناء دعایة إیجابیة لمشروع اإلصالح في اإلعالم األجنبي، قائًال 

ن دماًء جدیدة فقط، وإنما أفكاًرا جدیدة أیًضا .. فھم أكثر اعتداًال .. وھم المعینین الجدد ال یجلبو«إن 
 )7( ».لیسوا منفذین للمشروع وحسب، وإنما یؤمنون بھ

    

كانت تلك إذن عناوین بارزة في مسیرة الصحفي المخضرم ولكن من زاویة وجھھ شدید القومیة، 
عودیة، وربما وفي أعقاب الربیع العربي لم یعرف المؤمن تمام اإلیمان بالبالط الملكي وبالدولة الس

العالم خاشقجي بنفس حماستھ األولى تجاه العائلة المالكة، خاصة تجاه النظام السعودي الحالي الذي 
یقوده اسًما الملك "سلمان بن عبد العزیز"، ویقوده فعًال ولي عھده ووزیر الدفاع "محمد بن سلمان"، 

ًظا بوالئھ المطلق للدولة نفسھا حتى في بعض أخطائھا اإلقلیمیة الفادحة، إال أنھ وبكل تأكید ظل محتف
على األقل حتى عام مضى قبل أن یبدأ معارضتھ بشكل أكثر بروًزا وجرأة، إال أنھا ظلت معارضة 

 متحفظة وإن كانت علنیة للنظام ولـ "بن سلمان"، ولم تتعد على األرجح خطوطھ الحمراء الشخصیة.

    

 اإلصالحي: السعودیة الُمحتَلَّةخاشقجي" "

قصة تعاطینا مع العمالة األجنبیة الرخیصة، والتي تحولت إلى إدمان، وأنا أستخدم دائًما كلمة «
إدمان ألننا نعتقد أننا ال نستطیع وال یقوم اقتصادنا بدونھا، بدأت في سنوات الطفرة األولى .. 

 ..»1973وتحدیًدا بعد حرب أكتوبر الشھیرة عام 

جمال خاشقجي، في محاضرة حول كتابھ "احتالل السوق السعودي"، نادي "القصیم" األدبي،  -
     2014السعودیة عام 

    



 



 (الجزیرة) الصحفي السعودي جمال خاشقجي

      

في كتابھ » اقتصاد ُمحتَل«كان "خاشقجي" من أوائل من وصفوا حال االقتصاد السعودي بأنھ 
السوق السعودي"، وھو لم یكن باألمر الیسیر في بلد حافظ دوًما على استقدام المعروف "احتالل 

العمالة األجنبیة بشكل دوري وكثیف حتى اآلن، وإن قلت تلك الكثافة مع تصاعد الرسوم المفروضة 
على تلك العمالة یوًما تلو اآلخر بعد تولي "ابن سلمان" لوالیة العھد، لكن "خاشقجي" كان متبنیًا 

النظر كتلك لفترة طویلة سابقة، لذلك رأى دوًما أن عالج االقتصاد السعودي لن یكون إال  لوجھة
 بالصدمة.

   

، فال ھو أصبح اقتصادًا حدیثًا »ضل طریقھ«یؤمن "خاشقجي" أن االقتصاد السعودي ھو اقتصاد قد 
ر واإلمارات، لبلد بھ طبقة وسطى كأغلب بلدان العالم، وال أصبح اقتصادًا خلیجیًا كاقتصاد قط

مستشھدًا بھما تحدیدًا، وإنما تاه في منتصف رحلة النھضة مسببًا معدالت بطالة عالیة باإلضافة إلى 
اقتصاد وصفھ ضمنیًا بطفیلي، أي ینمو داخل وعلى ظھر اقتصاد المملكة، ولكن دون أن یعود علیھا 

 بأي فائدة من أي نوع.

   

دیكالیًا قوامھ ترحیل نسبة كبیرة من العمالة األجنبیة لذلك ساق وجھ "خاشقجي" اإلصالحي حًال را
من المملكة وبشكل مفاجئ، كان ھذا الحل بالنسبة لھ حًال إصالحیًا بامتیاز، ففي تصوره سوف تخلق 

، مستعیًرا »فوضى خالقة«عملیة الترحیل سلسلة من األزمات وفوضى اقتصادیة سماھا ھو 
أزمات ستخلص السعودیین من "إدمان" العمالة األجنبیة  مصطلح "كوندالیزا رایس" المفضل، لكنھا

وإدمان عدم الفعل سریعًا، وسرعان ما سینخرطون في سوق العمل محتلین مساحة ال بأس بھا من 
 الفراغ العُمالي الصادم.

      
 

      

"بن  مع حل وقناعة اقتصادیة كتلك، كان منطقیًا أن یقوم الصحفي المخضرم بالترحیب التام برؤیة
، مشیًرا لما 2016) والتي أطلقھا ولي ولي العھد _وقتھا_ في أوائل عام 2030سلمان" (السعودیة 
من أن الصحافة علیھا  -في لقاء جمعھ بھ وبمجموعة من الصحفیین والمفكرین-قالھ األمیر الشاب 

قع دور حمایة ومراقبة تنفیذ الرؤیة، لیكتب "خاشقجي" وقتھا على حسابھ الشخصي على مو



، مرفقًا إیاھا بصورة لنسخة من الرؤیة وقعھا لھ "بن »وسأحمیھا«التواصل االجتماعي "تویتر": 
 )8( سلمان" نفسھ.

    

كان "خاشقجي" دوًما من أنصار الربیع العربي، وحفلت مقاالتھ في تلكم الفترة والمجموعة في كتاب 
مظاھر ذلك التأیید، إال أنھ في الوقت نفسھ، "ربیع العرب: زمن اإلخوان المسلمین"، بالكثیر من 

واتساقًا مع قومیتھ، حافظ على وجھھ اإلصالحي مع الملك سلمان وابنھ حین تولیا مقالید البالد بشكل 
فعلي، وبدأ عالقتھ بھما بمكالمة ھاتفیة تلقاھا من "سلمان" لیثني األخیر علیھ بعدما قام "خاشقجي" 

، ثم أید الصحفي الخبیر الملك )9(ن الجھاد األفغاني في لقاء متلفزبالدفاع عن نظام الریاض في زم
التي قام فیھا باستبدال مراكز قوى سلفھ "عبد هللا"  )10(الجدید بعدھا بأیام قلیلة في حملتھ شدیدة االتساع

، وأید عاصفة الحزم عند انطالقھا في مارس التالي مباشرة 2015أواخر ینایر/كانون الثاني عام 
العام، ودافع عنھا بقوة خاصة عندما انتقدھا القیادي الشیعي المصري "أحمد النفیس" ملقبًا لنفس 

، وطالب اإلعالم المصري بالكف عن اإلساءة للمملكة، قبل أن ینضم »عواصف الخذالن«إیاھا بـ 
، عندما 2017وبدایات العام الماضي  2016لركب األمیر الشاب في رؤیتھ االقتصادیة حتى نھایة 

 بدأ وجھ "خاشقجي" األخیر في الظھور وبشدة.

    

 خاشقجي" الثوري: مملكة القمع"

ھذه المرة، اتخذت خیارا مختلفا. لقد تركت بیتي، وعائلتي، ووظیفتي، ورفعت صوتي، ولو فعلت «
خالف ذلك، یعني أني أخون أولئك الذین یقبعون في السجن. أنا أستطیع أن أرفع صوتي عندما ال 
یستطیع الكثیرون ذلك. أرید أن تعرفوا أن ھذا لم یكن حال السعودیة على الدوام، نحن السعودیون 

 »نستحق أفضل من الذي یحدث

جمال خاشقجي، من مقالھ المعنون بـ "السعودیة لم تكن قمعیة إلى ھذا الحد.. حالیًا غیر - 
 )12( .2017سبتمبر/أیلول  18محتملة" .. واشنطن بوست، 

            
 

        

لم یكن ألحد أن یتخیل، خاصة من تابعوا خاشقجي لسنوات طویلة، أن یرفع الصحفي السعودي 
الشھیر صوتھ، حتى من منفاه الفعلي، بكلمات كالتي واظب على قولھا وكتابتھا طوال الربع األخیر 

در أن یشاھدھا من العام الماضي وعامنا الحالي. كانت تلك الكلمات محملة بمعارضة سعودیة ین
العامة لدى السعودیین بحال، وھي معارضة على الرغم من تحفظھا وتفرقة صاحبھا الخبیر بین 

انتقاده للنظام الملكي وللدولة، إال أنھا تشبعت بنسمات عام الربیع العربي إن جاز القول، ویبدو أن 



ریاض الملكي على ما "خاشقجي" تذكر، وكما كتب أعاله فقد رفع صوتھ، أكثر مما یتحمل قصر ال
 یبدو.

    

ورغم أن بدایة التوترات الفعلیة بینھ وبین بالط بالده الملكي أتى أعقاب انتخاب دونالد ترامب 
مباشرة، عندما حذر "خاشقجي" من الترحیب الزائد من بالده بـ "ترامب"، األمر الذي أدى لمعاقبتھ 

جریدة الحیاة، رغم ذلك فإن عاما تقریبًا على والتضییق علیھ في منابره اإلعالمیة ووقف مقاالتھ ل
كتابتھ في "واشنطن بوست" یبقى ھو األكثر أھمیة كونھ حفل بكل أنواع النقد والمعارضة السیاسیة 

 تقریبًا، وھي الفترة التي حظیت بأھمیة خاصة نظًرا لشھرة الصحیفة العالمیة وتأثیرھا البالغ.

    

رحلتھ بحلتھ الجدیدة مع الصحیفة األمریكیة بمقال وصف في عنوانھ بدأ "معارض الربیع العربي" 
، ثم رفع سقف النقد في مقالھ الثاني منتقدًا بن سلمان في »قمعیة لحد ال یحتمل«المملكة بأنھا أصبحت 

، قائًال إن األمیر الشاب یطارد األطراف الخطأ، منتقدًا إیاه لسماحھ بحمالت »المتطرفین«حربھ على 
ت نشطاء الرأي والحقوقیین السعودیین المتتالیة في سبتمبر/ أیلول وأكتوبر/تشرین األول للعام اعتقاال

أن بعض أھم أعضاء "ھیئة كبار العلماء"  -بسلوك لیبرالي جدیر بالمالحظة-الماضي، والفتًا انتباھھ 
ث كان شدید حد تعبیره، إال أن مقالھ الثال» أفكاًرا متطرفة«المقربین من ولي العھد یمتلكون 

المباشرة، مشبًھا "بن سلمان" بالرئیس الروسي "فالدیمیر بوتین" في محاولتھ جمع مفاتیح قوة 
  البالط الملكي السعودي كاملة في یدیھ.

      



 



     

كان مقال "بوتین" إشعاًرا شدید الوضوح بأن "خاشقجي" قد انتقل لخانة معارضة الرأي بشكل فعلي 
الملكي السعودي الحمراء بمسافة واسعة، ولم یتوقف المفكر السعودي عند  متجاوًزا خطوط البالط

تخلق «ھذا الحد، منتقدًا في المقال التالي مباشرة سیاسة الریاض في بیروت، متھًما إیاھا بأنھا 
حد تعبیره، ثم مقال آخر حمل وصفًا لما فعلتھ المملكة بالیمن بأنھا » فوضى عارمة في لبنان

عندما رعى  1965ل، ناصًحا ولي العھد بالتعلم مما فعلھ الملك فیصل عام بالكام» دمرتھ«
مفاوضات السالم التي أنھت حرب الیمن األھلیة األولى، ومرشدًا إیاه ألن ینھي "عاصفة الحزم"، 

 وینھي حملتھ على اإلسالم السیاسي، وأن ینھي أیًضا عدم تسامحھ مع حریة التعبیر والرأي.

   

جي" بشكل فعلي لمعارض بآراء وبكلمات ال یمكن إساءة فھمھا أو تأویلھا بحال، إذن، تحول "خاشق
-ورغم أن أستاذ الصحافة الشھیر قد أظھر وجھھ "الثوري" إن جاز القول بكل وضوح، فإنھ حافظ 

على شعرة  -حتى اختفائھ منذ أیام قلیلة في غیاھب قنصلیة المملكة في مدینة إسطنبول التركیة
تجاوز بحال مع الملك السعودي أو "بن سلمان"، وظل موازنًا ببراعة بین معارضتھ معاویة، فلم ی

عالیة الصوت وربما التأثیر وبین قومیتھ التي تحترم البالط الملكي دوًما، وفي كل ذلك مثل 
 "خاشقجي" مزیًجا مركبًا من المعارضة السیاسیة الحادة والرصینة في نفس الوقت.

      
 

      

ظھور أي أدلة ملموسة تقود لمعلومات مؤكدة عما حدث لـ "خاشقجي" داخل القنصلیة ورغم عدم 
السعودیة، وعما إن كان حیًا یرزق أو قد تم اغتیالھ بحسب الترجیح األمني التركي المسرب، رغم 

ذلك فإن المسؤولین السعودیین، كعادة ممارساتھم السیاسیة المتسرعة، غیر المخطط لھا، والتي تجني 
اًء أكثر مما یجب دوًما، فإنھ كان بإمكانھم فتح مساحات تعاون أكبر مع "خاشقجي" الذي لم یكن أخط

على األرجح لیمانع بحال في المعاونة بصوتھ وعالقاتھ مع االحتفاظ بھامش حریة واستقالل منطقي 
 وصادق، وھو استنتاج أقرب للصواب تبعًا لخطوط الرجل الحمراء الشخصیة، والتي ال تتضمن

في بلدان أخرى وفي الداخل أیًضا، » فوضى«بحال اإلساءة لبلده أو للعائلة المالكة مھما أثارت من 
قد اختاروا أسلوبًا معتادًا للتعامل مع معارضیھم، وھو إن ثبت لن یكون  -كما یبدو-إال أن السعودیین 

 حال.األخیر، في سلسلة سعودیة من القمع والتھور ال یبدو أنھا ستنتھي قریبًا ب
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 االقتصاد األخبار

ھل یسبب اختفاء خاشقجي كارثة 
 اقتصادیة للسعودیة؟

 ساعات 4قبل 
 استمع  •

  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  
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 ((الجزیرةخاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر/تشرین األول الجاري بعد زیارة للقنصلیة السعودیة في تركیا 

 الجزیرة نت-محمد أفزاز
یبدو أن قضیة اختفاء اإلعالمي السعودي جمال خاشقجي تجاوزت حقل ردود الفعل 

السیاسیة إلى تأثیراتھا االقتصادیة على المملكة، في ظل إعالن أسماء بارزة في عالم 
أنھ  محمد بن سلمان األعمال فك ارتباطھا بمشروع "نیوم" الذي یعتقد ولي العھد األمیر

سیبني "طریقة جدیدة للحیاة"، ویرسي قواعد "مدینة األحالم"، بل وانسحاب صحف 
 ادرات بن سلمان.عالمیة مرموقة من رعایتھا لمب

أو أجھزتھا األمنیة في قضیة اختفاء  السعودیة ویعتقد محللون أن أي ثبوت لتورط القیادة
على مستقبل الشراكات االقتصادیة للمملكة مع المؤسسات واألفراد خاشقجي سیؤثر سلبا 

حریات العامة، لذلك فھم وال للقانون الدوليالدولیین الذین یتوجسون من أي خرق محتمل
 "یرفضون وضع أیدیھم مع ھؤالء".

باراك  وقرر إرنیست مونیز وزیر الطاقة األمیركي إبان عھد الرئیس األمیركي السابق
تعلیق عملھ في مجلس یقدم خدمات استشاریة للسعودیة بشأن مشروع مدینة نیوم  أوباما
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االقتصادیة إلى أن تتوفر مزید من المعلومات بشأن خاشقجي، وفق ما أورده موقع 
 أكسیوس اإلخباري.

من مشروع  لشركة آبل وتزامن قرار الوزیر األمیركي مع حدیث عن انسحاب محتمل
نیوم في أعقاب اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرین األول الجاري بعد زیارة 

 .تركیا للقنصلیة السعودیة في

فقد ضمت قائمة مجلس استشاري جدید لمشروع نیوم أعلنتھ السعودیة لفترة وجیزة كبیر 
 مصممي آبل جوني إیف قبل حذفھ منھ.

آبل عالقة باالنتقادات التي قوبل بھا إعالن انضمام أسماء بارزة  وقد تكون النسحاب ممثل
 في عالم األعمال في مشروع نیوم على خلفیة اختفاء خاشقجي.

 

قرر تعلیق عملھ في مجلس استشاري بمشروع نیوم  وزیر الطاقة األمیركي األسبق
 (رویترز) السعودي

 تأثیرات سلبیة
تعتزم السعودیة بناءھا بتكلفة تصل إلى نصف تریلیون دوالر ومشروع نیوم منطقة خاصة 

، األردنو مصرفي شمال غرب المملكة، وتمتد بین ثالث دول، وھي: السعودیة و
ووصفتھا القیادة السعودیة بكونھا مدینة المستقبل واألحالم. لكن كثیرین یعتقدون أن تكلفة 

 نات االقتصادیة للسعودیة.ھذا المشروع تفوق اإلمكا
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ویقول المستشار االقتصادي بعدد من المؤسسات المالیة واالقتصادیة عبد الرحیم الھور إنھ 
"إذا ثبت تورط القیادة السعودیة أو أجھزة األمن بالمملكة في أي خرق للقانون الدولي 

سسات الدولیة والحریات العامة وحقوق اإلنسان؛ فإن ذلك سیؤثر بشكل كبیر سلبا على المؤ
 واألفراد المستقلین بالتعامل مع المملكة".

ویضیف الدكتور الھور في حدیث للجزیرة نت أن موقف ھذه المؤسسات یأخذ دائما طابعا 
براغماتیا یرتبط بحرصھا على استمرار نجاحاتھا في التزام تام بالقوانین الدولیة، وضرب 

ي خرق للقانون الدولي سیؤثر على مردودیتھا مثاال بشركة آبل التي قال إنھا تعي جیدا أن أ
 في المستقبل.

ویعتقد أن أي تجاوز للقانون الدولي لھ عالقة بالصحافة یشكل ھو اآلخر ضغطا مباشرا 
على الشركات ذات السمعة الدولیة، التي ترفض أن تكون شریكا لمن یخرق التشریعات 

 الدولیة.
أعلنت  -یبدوعلى ما -وكرد فعل على قضیة اختفاء خاشقجي 

األمیركیة الیوم الخمیس انسحابھا من رعایة مبادرة مستقبل  تایمز نیویورك صحیفة
أكتوبر/تشرین األول الحالي برئاسة ولي  25و 23االستثمار المقرر عقدھا في الفترة بین 

 العھد السعودي.

جم االنتقادات التي بات محمد بن الصحیفة لم توضح سبب انسحابھا، لكن توقیتھ یرتبط بح
 سلمان ھدفا لھا.

 براغماتیة أمیركیة
ویرى عبد الرحیم الھور أن الرأسمال والمعرفة والموارد البشریة ثالوث یشكل أساس 

االستثمار الذي ال یمكن أن یذھب إلى المناطق التي یغیب فیھا االستقرار السیاسي 
 الكفیلة بحمایتھ.وتضعف فیھا البنیات القانونیة والسیاسیة 

ویذھب إلى أن موقف وزیر الطاقة األمیركي األسبق یعكس إلى حد ما وجھة النظر 
األمیركیة البراغماتیة التي قد تكون اختارت البقاء قلیال على الحیاد في قضیة خاشقجي 

 لیتسنى لھا في المستقبل الحفاظ على مصالحھا بالمنطقة.

سدیة إن ثبتت واالعتقاالت وغیرھا من الممارسات وبدا الھور مقتنعا بأن التصفیات الج
التي تنتھجھا القیادة السعودیة ستؤثر سلبا على المناخ االستثماري بالمملكة داخلیا من خالل 

 ھروب رؤوس األموال، وخارجیا عبر توقف تدفق االستثمارات.

لى وأكد الھور أن قضیة خاشقجي وقضایا أخرى مشابھة ستؤثر على المدى المتوسط ع
الشراكات التي تسعى المملكة إلى عقدھا لتنفیذ مشروع نیوم، ومشاریع أخرى لتحقیق 

 .2030رؤیتھا للعام 
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 (رویترز) مشروع نیوم سیكلف السعودیة نصف تریلیون دوالر 
 قلق المستثمرین

ولیس بعیدا عن موقف الھور، یعتقد الخبیر في السیاسات النقدیة واالقتصاد السیاسي 
الدكتور خالد الخاطر أن قضیة خاشقجي أخذت بعدا عالمیا وتعاطفا شعبیا؛ مما جعل 

 القرار السعودي في وضع ال یحسد علیھ.

ویقول للجزیرة نت إن مواقف بعض الشركات والشخصیات السیاسیة والمنابر اإلعالمیة 
المستثمرین من قضیة خاشقجي تعكس مستوى القلق والتوتر الكبیر لدى ھؤالء وعند 

بھا القرار السعودي في المرحلة  وصناع القرار بشكل عام من مدى "الرعونة التي یتسم
 الحالیة".

ھذا التخبط في السیاسات والقرارات المتھورة غیر محسوبة  ویضیف الخاطر أن مثل
العواقب تخیف المستثمرین وتحدث تصدعا في مصداقیة السیاسات وقابلیتھا لالستدامة في 

لالستثمار وتؤدي إلى عزوف المستثمرین وخروج  كة، وبالتالي تخلق مناخا طارداالممل
 إلیھ المملكة، وفق تعبیره. رؤوس األموال، على عكس ما تخطط وتطمح

ویعتقد ھو اآلخر أنھ في حال ثبت تورط السعودیة في مقتل أو اختفاء خاشقجي فإن ذلك 
ادیة وشراكاتھا االستثماریة الحالیة سیلحق أضرارا كبیرة بالمملكة وبمصالحھا االقتص

 والمستقبلیة.



ویرى الخاطر أن الشركات والمؤسسات وصناع القرار الدولیین یتخوفون من االرتباط 
 بأنظمة على ھذا المستوى من التفكیر والتخبط والتھور غیر محسوب العواقب.

جاریة بین وقد تكون لقضیة خاشقجي تأثیرات على طبیعة العالقات االقتصادیة والت
السعودیة وتركیا في حال ظھور أي ارتباط للمملكة باختفاء ھذا الصحفي، من جھة 

 المبادالت التجاریة، أو االستثمارات البینیة والقطاع السیاحي.
في الوقت الحالي ستة ملیارات دوالر، في  الریاضو أنقرة وتبلغ المبادالت التجاریة بین

ملیارا  11ملیار دوالر، منھا  12االستثمارات البینیة بین البلدین إلى نحو تصل  حین
 تدفقات سعودیة نحو تركیا.
 المصدر : وكاالت,الجزیرة
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ترامب: خاشقجي دخل القنصلیة 
 السعودیة بإسطنبول ولم یخرج
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 (ترامب: نتابع عن كثب قضیة اختفاء خاشقجي ومحققونا یشاركون في التحقیقات (رویترز

أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي دخل القنصلیة  دونالد ترامب أكد الرئیس األمیركي
یواصل كبار  في حین ولم یخرج، وأن بالده تشارك في التحقیق، إسطنبولالسعودیة فی

 أعضاء الكونغرس الضغط على ترامب والتندید بسیاسة السعودیة.
قال ترامب "ینبغي أن أعرف ما حدث في قضیة خاشقجي"،  فوكس نیوز وفي حدیث لقناة

مضیفا أن إدارتھ تتابع عن كثب ھذه القضیة، وأن المحققین األمیركیین یشاركون في 
 التحقیقات.

أوضح الرئیس األمیركي أن إدارتھ تعمل مع تركیا والسعودیة ألن خاشقجي دخل و
 ي و"حتما لم یخرج".لثالثاء قبل الماضإسطنبوال القنصلیة السعودیة في

ترامب "نحن نقترب من معرفة ما حدث لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون"،  وأضاف
 .معتبرا أن القضیة ال تتعلق بمواطن أمیركي لكن ھذا غیر مھم، خاصة أنھ صحفي

وقال أیضا إن إدارتھ تنظر إلى ھذه القضیة ببالغ الجدیة، فھذه سابقة سیئة للغایة وال یمكن 
 ، حسب تعبیره.السماح بھا
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في قتل أو اختفاء  تبدو لحد اآلن فعال ضالعة نوعا ما السعودیة إن وسبق أن قال ترامب
ن معرفة مصیره "قبل مناقشة مسألة صفقات السالح" خاشقجي، مضیفا أنھ یتعی

 السعودیة، وأنھ إذا تبین ضلوعھا فسیكون ھذا فظیعا وغیر إیجابي بالتأكید. مع
أوضح ترامب أنھ ال  الریاض بوقف صفقات السالح مع الكونغرس وبعد تلویح أعضاء في

، الوالیات المتحدة القضیة ألن ذلك سیضریحبذ االلتزام بنھج مسار واحد في ھذه 
  ال یزال مبكرا. واألمر

ودیین على أعلى المستویات كما أعلن ترامب أمس األربعاء أنھ تحدث إلى المسؤولین السع
 .البیت األبیض بخصوص خاشقجي، وعبر عن رغبتھ في إحضار خطیبة خاشقجي إلى

جون  ، قال البیت األبیض أمس إن مستشار األمن القوميولتطبیق المزید من الضغط
مستشار ترامب تحدثوا مع ولي  وشنرجارید كو مایك بومبیو ووزیر الخارجیة بولتون

 بشأن خاشقجي. محمد بن سلمان العھد السعودي

بن سلمان والمسؤولین األمیركیین  وقالت شبكة "سي إن إن" إن االتصاالت بین محمد
  كانت صریحة، موضحة أن بن سلمان ھو من بادر باالتصال بكوشنر لنفي االتھامات.

 
 (رویترز) "كوركر: عالقة مجلس الشیوخ بالسعودیة بلغت "نقطة متدنیة جدا جدا

 ضغوط الكونغرس
رد إدارة ترامب على وبعد تصریحات ترامب قال السیناتور الدیمقراطي كریس مورفي إن 

اختفاء خاشقجي غیر مناسب، مضیفا "أطالب إدارة ترامب بوقف الدعم مؤقتا لحرب 
 السعودیة في الیمن".
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بمجلس الشیوخ  عضوا في لجنة العالقات الخارجیة 22وجاء تعلیق ترامب بعدما قدم 
"ماغنیتسكي" الذي رسالة إلیھ یطالبون فیھا بالتحقیق في اختفاء خاشقجي بموجب قانون 

كان طرف أجنبي مسؤوال عن  یلزم الرئیس بفتح تحقیق بعد استالمھ ھذا الطلب إذا ما
 جریمة قتل أو تعذیب أو انتھاك صارخ لحقوق اإلنسان.

یوما مرفقة بقرار فرض  120ویجب على الرئیس أن یبلغ نتائج التحقیق للجنة في غضون 
 عقوبات على المسؤولین عن تلك األفعال.

كوركر إنھ إذا تأكدت  وقال رئیس لجنة العالقات الخارجیة السیناتور الجمھوري بوب
مسؤولیة السعودیة عن اختفاء خاشقجي فسیعقد ذلك اإلستراتیجیة األمیركیة الحتواء 

 في الشرق األوسط. إیران نفوذ

وأضاف لرویترز "ال یمكنك أن تقتل الصحفیین كما تشاء"، معتبرا أن عالقة مجلس 
 الشیوخ بالسعودیة بلغت "نقطة متدنیة جدا جدا".

أن كل وكان كوركر قد أوضح أنھ بعد اطالعھ على معلومات استخباراتیة سریة تبین لھ 
 المؤشرات ترجح أن یكون خاشقجي قتل داخل القنصلیة.

رصدت مراسالت  المخابرات األمیركیة أن واشنطن بوست وسبق أن ذكرت صحیفة
لمسؤولین سعودیین تشیر إلى أن بن سلمان أمر باستدراج خاشقجي إلى السعودیة 

ار ألحد أصدقائھ إنھ ال یثق في المسؤولین واعتقالھ، مضیفة أن خاشقجي قال في مایو/أی
ثوان من تلقیھ مكالمة من سعود القحطاني مستشار بن سلمان یعده  السعودیین، وذلك بعد

 فیھا بمنصب رفیع في حال عودتھ إلى السعودیة.

بدوره، وصف زعیم األقلیة الدیمقراطیة في مجلس الشیوخ تشاك شومر ما یحیط باختفاء 
ستھجن، وأضاف أن "بن سلمان یعتبر نفسھ إصالحیا، واإلصالحیون خاشقجي بأنھ أمر م

 ال یغتالون خصومھم".
  

الذي كان عضوا باللجنة -وفي لقاء مع الجزیرة قال اإلعالمي األمیركي جون فریدریكس  
إن قضیة خاشقجي أصبحت تشكل أزمة دولیة كبیرة  -اإلعالمیة في حملة ترامب الرئاسیة

الحقیقة، معتبرا أن عدم  للسعودیة، حیث تتزاید مطالب المسؤولین األمیركیین بالكشف عن
 كشفھا سیؤدي إلى تغییر الدعم األمیركي للریاض في ملفات رئیسیة.

أمس من أن "الثمن سیكون غالیا"،  وحذر السیناتور الجمھوري لینزي غراھام السعودیین
ھر االزدراء، االزدراء لكل ما نمثلھ واالزدراء وقال "إذا كانوا بھذه الصفاقة فھذا یظ

للعالقات، ال أرید أن أصدر حكما مسبقا لكن إذا بلغت األمور الحد الذي أخشى أن تصل 
 إلیھ فسیقابل االزدراء باالزدراء".

بالمقابل، یخشى بعض المسؤولین والمراقبین من أن یضر توتر العالقات مع السعودیة 
لرویترز "لنا مصلحة  ماركو روبیو السیناتور الجمھوريمصالح واشنطن، حیث قال 

اك، لكن ثمة مسائل مشتركة في الحد من انتشار النفوذ اإلیراني في المنطقة وسیتأثر ھذا بذ
 مثل حقوق اإلنسان وأعراف الدبلوماسیة العالمیة التي تكون لھا األولویة على الدوام".

إنھ ال  باراك أوباما من جھة أخرى، قال نید برایس المسؤول في إدارة الرئیس السابق
یتوقع "تحوال إستراتیجیا" في العالقات مع السعودیة ما لم یرغم الكونغرس ترامب على 
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ذلك، مضیفا أن الكونغرس قد یسحب األموال المخصصة لدعم وزارة الدفاع للسعودیة في 
 الیمن ویطالب بفرض عقوبات.

 زیرة + وكاالتالمصدر : الج
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 (الوزیر البریطاني أكد على مسؤولیة السعودیة في العثور على الصحفي المختفي (غیتي

من عواقب وخیمة في حال تأكد مقتل الصحفي جمال خاشقجي  السعودیة بریطانیا حذرت
 .لحل ھذه القضیة بسرعة الریاض الضغوط الدولیة على على یدیھا، فیما تتصاعد وتیرة

إنھ إذا صحت االدعاءات  فقد قال وزیر الخارجیة البریطاني جیریمي ھنت الخمیس
في الثاني  إسطنبول المتعلقة بقضیة خاشقجي، الذي اختفى عقب دخولھ قنصلیة بالده في

الرجل بأنھ أمر غایة  فستكون ھناك عـواقب وخیمة، ووصف اختفاء من الشھر الجاري،
 .في الخطورة

وطالب ھنت بحل قضیة اختفاء جمال خاشقجي بأسرع صورة ممكنة، وقال إنھ في حال 
یة في التوصل إلى نتیجة مرضیة فیجب التوصل إلى مكان وجود الصحفي رغبت السعود

 .المفقود
إن اختفاء خاشقجي مقلق للغایة  یرتوني بل كما قال رئیس الوزراء البریطاني السابق

 .محمد بن سلمان ویتناقض مع اإلصالحات التي یدعمھا ولي العھد السعودي األمیر
االتحاد  مایا كوسیانیتش إن المفوضیة األوروبیة قالت المتحدثة باسم وفي بروكسل،

یدعم بشكل كامل تشكیل لجنة تحقیق إلماطة اللثام عن مالبسات اختفاء الصحفي  األوروبي
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السعودي جمال خاشقجي، الذي وجھ منذ خروجھ من المملكة قبل عام انتقادات لسیاسات 
 .سلمان، خاصة في ما یتعلق بقمع المعارضین للحرب في الیمنبن 

وأكدت المتحدثة في مؤتمر صحفي أن االتحاد األوروبي یواصل متابعة تطورات قضیة 
خاشقجي، وأنھ على اتصال مباشر بالسلطات السعودیة. وكانت فرنسا طالبت السعودیة في 

 .وقت سابق بتوضیح مصیر خاشقجي في أسرع وقت

ار نفسھ، دعت األمم المتحدة السلطات السعودیة للتعاون بصورة كاملة مع وفي اإلط
المتحدث باسم األمین العام لألمم - التحقیقات بشأن ھذه القضیة، وأكد ستیفان دوجاریك

أن مسؤولین كبارا في األمانة العامة للمنظمة الدولیة تواصلوا مع السلطات  -المتحدة
 .مصیر خاشقجي السعودیة لإلعراب عن القلق إزاء

ولي العھد السعودي بالكشف فورا عن كل  ھیومن رایتس ووتش من جھتھا، طالبت منظمة
 .ي المفقوداألدلة المتعلقة بقضیة الصحف

وقالت المنظمة إن ھناك ما وصفتھا بأدلة ھائلة تثبت تورط السعودیة في اإلخفاء القسري 
لم تقدم دلیال یدعم تصریحاتھا بشأن مغادرة  والقتل المحتمل لخاشقجي، مضیفة أن الریاض

 .في إسطنبول خاشقجي قنصلیة المملكة

سعودیین ھو انتھاك صارخ لمعاھدة وشددت على أن استھداف خاشقجي من قبل ضباط 
فیینا بشأن العالقات القنصلیة، وقالت إنھ إذا ثبتت مسؤولیة الریاض عن إخفاء خاشقجي 

 -وال سیما الوالیات المتحدة وبریطانیا واالتحاد األوروبي-وقتلھ فإن على حلفاء السعودیة 
 .إعادة النظر في عالقتھم بقیادة یشبھ سلوكھا النظام المارق

أكدت أن السلطات السعودیة صعدت من قمع المعارضین منذ أن أصبح األمیر محمد  كما
 .2017بن سلمان ولیا للعھد صیف عام 

 المصدر : الجزیرة
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 (القس برانسون تتھمھ السلطات التركیة بالتجسس واإلرھاب (األناضول

توصلتا التفاق  تركیاو الوالیات المتحدة الخمیس أنذكرت محطة "إن بي سي" األمیركیة 
 .سیطلق بموجبھ سراح القس األمیركي المعتقل في تركیا أندرو برانسون

لبرانسون باإلرھاب والتجسس ستسقط عنھ خالل وقالت المحطة إن االتھامات الموجھة 
 .الجلسة المقبلة من محاكمتھ المقررة الیوم الجمعة

وكانت المتحدثة باسم الخارجیة األمیركیة ھیذر نویرت أكدت في إفادة إعالمیة أمس 
 .الخمیس أن الوزارة لیست على علم بأي صفقة لتأمین إطالق سراح القس األمیركي

في سبتمبر/أیلول الماضي أن القضاء التركي  رجب طیب أردوغان يوأعلن الرئیس الترك
س، لیس من حقي ھو من سیقرر مصیر القس، وقال حینھا "بصفتي الرئی -ال الساسة-

 ."إصدار أمر بإطالق سراحھ. قضاؤنا مستقل، لننتظر ما ستقرره المحكمة
، وحولت 2016عاما) في  50وألقت السلطات التركیة القبض على القس األمیركي (

اإلقامة  شھرا إلى الوضع تحت 21محكمة تركیة الحبس االحتیاطي للقس الذي استمر 
 .في نھایة یولیو/تموز الماضي الجبریة
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الذي -وتتھم السلطات التركیة برانسون بدعم حزب العمال الكردستاني 
المسؤول عن محاولة  فتح هللا غولن وحركة الداعیة -منظمة "إرھابیة" أنقرة تصنفھ

بحسب السلطات التركیة، كما تتھمھ  2016االنقالب العسكري الفاشلة في یولیو/تموز 
 .بالتجسس

وقد تسبب اعتقال برانسون في وقوع أزمة بین الوالیات المتحدة وتركیا، ترتب عنھا 
 .فرض كل جانب عقوبات اقتصادیة على الجانب اآلخر

 المصدر : وكاالت
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 أھم مضامین قانون "رعاة اإلرھاب" األمیركي

 
 الدولة: والیات متحدة أمیركیة,سعودیة

 (متظاھرون أمیركیون مؤیدیون لمشروع القانون أمام البیت األبیض (األوروبیة
 شارك

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
 رسال إلى صدیقإ •
 طباعة •

 وثائق وأحداث:القسم
 العالم العربي ,األمیركتان :المناطق
 اختصارا ویعرف اٍالرھاب" رعاة ضد "العدالة قانون بـ األمیركیون المشرعون سماه
 أي ضد "مطالبات بـ تتعلق قضایا في بالنظر األمیركیة للمحاكم یسمح "جاستا"، باسم
 "إرھابي". بعمل ترتبط أجنبیة" دولة

 األمیركیة التحقیق لجنة أن علما ،السعودیة العربیة المملكة إلى صراحة القانون یشیر وال
 تلك في لھا دور ال السعودیة بأن أقرت سبتمبر/أیلول من 11الـ ھجمات بشأن الرسمیة

 ألحداث.ا
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  القانون بنود
یعطي حصانة لبلدان أخرى من المالحقة  1967یعدل التشریع الجدید قانون صدر في عام 

، األمر الذي سیعطي الحق ألسر ضحایا ھجمات ات المتحدة األمیركیةالوالی القضائیة في
 بمقاضاة دول أجنبیة في قضایا "اإلرھاب". 2001من سبتمبر/أیلول  11الـ 

"مطالبات ضد أي دولة  ویسمح القانون للمحاكم األمیركیة بالنظر في قضایا تتعلق بـ
تحدث داخل الوالیات المتحدة  أجنبیة فیما یخص اإلصابات، أو القتل، أو األضرار التي

  نتیجة لعمل إرھابي یرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي".

رفع دعاوى مدنیة ضد أي دولة أجنبیة أو مسؤول أجنبي في قضایا اإلصابات  ویمكن من
 أو القتل أو األضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال اإلرھاب الدولي.

"ممارسة الوالیة القضائیة الشخصیة وفرض  الفیدرالیة بـ للمحاكم كما یخول القانون
محاسبة ألي شخص یرتكب مثل ھذه األفعال أو یقدم المساعدة أو یحرض أو یشرع في 

 ارتكاب أي عمل من أعمال اإلرھاب الدولي ضد أي مواطن أمیركي".

تكون في مأمن "ال یجوز لدولة أجنبیة أن  ما یلي: وجاء في بند محاسبة الدول األجنبیة
من اختصاص المحاكم األمیركیة في أي قضیة من القضایا التي تطالب بتعویضات مالیة 

ضد دولة أجنبیة جراء إصابات جسدیة لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في 
 الوالیات المتحدة"، وتكون نتیجة:

 ـ عمل من أعمال اإلرھاب الدولي في الوالیات المتحدة.

أي دولة أجنبیة، أو من أي مسؤول أو موظف أو عمیل لتلك الدولة  عمل من أعمال ـ
األجنبیة خالل عملھ ضمن نطاق مكتبھ أو وظیفتھ أو وكالتھ، بغض النظر عن موقع 

 حدوث ھذه األعمال من الدولة األجنبیة.

التعدیالت التي أدخلت على ھذا القانون لإلجراءات المدنیة "الُمعلقة أو التي قد  وتسري
أو بدأت بعد تاریخ صدور ھذا القانون"، و"رفع دعوى باألضرار التي لحقت  بدأت

 ".2001سبتمبر/أیلول  11باألشخاص أو الممتلكات في أو بعد 
Video Play 

 
 
 

 البدایة
بعد أن وافق علیھ باإلجماع  2016سبتمبر/أیلول  9وأقر مجلس النواب التشریع الجدید یوم 

للھجوم الذي وقع على  15، وھي الموافقة التي تزامنت مع الذكرى الـ2016في مایو/أیار 
 ، وأسفر عن مقتل نحو ثالثة آالف شخص.نیویورك برجي التجارة في

سیستخدم حق النقض  باراك أوباما بعد إقرار التشریع أن الرئیس بیضالبیت األ وأكد
 " ضد مشروع قانون.الفیتو"

وأحال مجلس الشیوخ في سبتمبر/أیلول مشروع القانون ألوباما، غیر أن إدارة أوباما 
تحدث باسم أعلنت أنھا تسعى إلقناع الكونغرس بعدم المضي قدما في المشروع ، وقال الم
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البیت األبیض جو إرنست إن أوباما سیعترض على مشروع القانون، وكشف عن أن ھناك 
 مسعى لتغییر آراء المشرعین.

ودافع أوباما عن اختیاره استخدام حق النقض ضد القانون بحجة أنھ "سیقوض العالقات 
المسؤولین  األمیركیة السعودیة"، وحذر من أنھ سیسمح برفع قضایا قضائیة انتقامیة ضد

 .العراقوأفغانستان وعناصر القوات المسلحة األمیركیة في أماكن أمثال
  الكونغرس تصویت

 سبتمبر/أیلول 28 في والشیوخ النواب مجلسا صوت  وبعد خمسة أیام من فیتو أوباما،
من أعضاء مجلس  97في جلستین منفصلتین، وقد صوت  الفیتو إبطال لصالح 2016

على رفض الفیتو مقابل اعتراض صوت واحد ھو زعیم  -المكون من مئة عضو-الشیوخ 
 األقلیة الدیمقراطیة السناتور ھاري رید.

 -عضوا 435المكون من -ي مجلس النواب عضوا ف 338وبُعید تصویت الشیوخ، أید 
عضوا، ویتطلب إلغاء نقض فیتو الرئیس موافقة  74تجاوز الفیتو الرئاسي مقابل اعتراض 

 ثلثي أعضاء الكونغرس.
 منذ مرة 12 الفیتو ممارسة في حقھ استخدم وقد سابقا، فیتو أي ألوباما یُرفض لم ویذكر أنھ

 .األبیض البیت إلى وصولھ
Video Play 

 
 المعارضون

بشأن قانون "العدالة ضد رعاة  وبعد تصویت الكونغرس، اعتبر أوباما أن إبطال الفیتو
 اٍالرھاب" كان "خطأ ویمثل سابقة خطیرة".

حذر من أن  جون برینان ومن جھتھ، مدیر وكالة االستخبارات المركزیة األمیركیة
التشریع الجدید ستكون لھ تداعیات جسیمة على األمن القومي للوالیات المتحدة، وقال 

دأ "الحصانة السیادیة" للدول التي تحمي المسؤولین األمیركیین یومیا برینان في بیان إن مب
 قائم على أساس المعاملة بالمثل.

 السعودي الموقف
عن  2016سبتمبر/أیلول  21ولي العھد السعودي األمیر محمد بن نایف یوم  عبر

المبادئ التي من "إصدار قانون" في الوالیات المتحدة األمیركیة یلغي أھم  بالده استغراب
 العھد ولي قال"وھو مبدأ الحصانة السیادیة"، و النظام الدولي قام علیھا
 المجتمع بھا یقبل لن بالغة سلبیة تبعات لیھع ستترتب األمیركي القانون إن السعودي

 .الدولي

في مقابلة مع وفي السیاق ذاتھ، قال األكادیمي والمحلل السیاسي السعودي خالد باطرفي 
إن إبطال الكونغرس الفیتو الرئاسي لم یكن مفاجئا، وإن تفعیلھ مجددا یأتي في  الجزیرة

 إطار المزایدات بین الحزبین الدیمقراطي والجمھوري وسط حمى االنتخابات الرئاسیة.
 القانون مشروع حیال قلقھا عن سابق وقت في الخلیجي التعاون مجلس دول أعربت كما

یتعارض مع مبادئ العالقات بین  . وقال مجلس التعاون الخلیجي إن ھذا القانوناألمیركي
 .الدول، ومع مبدأ الحصانة السیادیة التي تتمتع بھا

  
 المصدر : وكاالت,الجزیرة,مواقع إلكترونیة
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 وحوارات تقاریر األخبار

ذاقت مرارة الكأس ذاتھ.. لندن غاضبة 
 من اختفاء خاشقجي
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 (مقر وزارة الخارجیة البریطانیة (الجزیرة

 لندن-الجزیرة نت
التطورات في قضیة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛  لندن باھتمام خاص، تتابع

اة العمیل الروسي فالمملكة المتحدة التي خبرت قبل شھور حادثة مریبة كادت تودي بحی
على أراضیھا، ترى أن ھناك حاجة ملحة لوضع حد لھذه  سیرغي سكریبال المزدوج

 .للقارات، خاصة تلك التي تقف خلفھا دول بكامل أجھزتھاالجرائم العابرة 
فھم اللھجة الحادة التي استخدمھا وزیر الخارجیة البریطاني  -بحسب مراقبین-ویمكن 

جیریمي ھانت في إدانتھ اختفاء خاشقجي، الذي ال یُعرف مصیره منذ دخولھ قنصلیة بلده 
أكتوبر/تشرین األول الجاري، وترجح مصادر أمنیة  ظھر الثالثاء الثاني من إسطنبول في

 .تركیة مقتلھ
ضربة  ویرى الصحفي البریطاني دیفد أرونوفیتش أن المطلوب من المملكة المتحدة توجیھ

إذا ثبت تورطھا في اغتیال خاشقجي، على غرار الرد البریطاني  للسعودیة مؤلمة
عقب تورطھا في محاولة اغتیال العمیل سكریبال في مارس/آذار الماضي،  موسكو على

 .حسب قولھ
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الرد على ودعا أرونوفیتش في مقال بصحیفة تایمز الیوم الخمیس إلى القسوة في 
السعودیة، معتبرا أن القرائن والدالئل التي نشرتھا األجھزة األمنیة التركیة ترجح أن ما 
 .جرى مع الصحفي السعودي ھو حادثة شبیھة بمحاولة اغتیال سكریبال

 

 (الجزیرة) وقفة أمام السفارة السعودیة في لندن للتندید باختفاء خاشقجي
البریطاني أن الرد المناسب یكون بتعلیق مبیعات األسلحة وأوضح الكاتب 

على الشخصیات السعودیة البارزة، فھذه عقوبات مالیة ، وفرضللریاض البریطانیة
ھي المطلوبة إذا "أردنا عالما ال یختفي فیھ الصحفیون  -حسب رأیھ-اإلجراءات الحاسمة 

 ."ل آرائھمأو المنشقون أو یقتلون من أج
واستدعت الخارجیة البریطانیة السفیر السعودي في لندن، وأعربت لھ عن مخاوف المملكة 

من عملیات االغتیال، فإن الصحافة  بریطانیا المتحدة بشأن القضیة. فإضافة إلى حساسیة
 .والرأي العام البریطاني یضغطان على الحكومة الستجالء حقیقة ما جرى
 تھدید مبطن

في ھذا اإلطار، وجھ وزیر الخارجیة البریطاني جیریمي ھانت تھدیدا مبطنا للریاض، و
حین قال أمس األربعاء إنھ إذا ثبتت صحة التقاریر بشأن مالبسات وفاة خاشقجي، فإن 
المملكة المتحدة ستعتبر الوضع "خطیرا"؛ "فالصداقات تعتمد على القیم المشتركة"، 

  .بحسب الوزیر البریطاني
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ریبیكا فنسنت من "مراسلون 
بال حدود" دعت للضغط على 

الریاض لكشف مصیر 
 (الجزیرة) خاشقجي

لألنباء أمس عن مصدر سعودي قولھ  رویترز وجاء ھذا البیان البریطاني بعدما نقلت وكالة
إن االستخبارات البریطانیة تعتقد أن محاولة وقعت لتخدیر خاشقجي داخل القنصلیة 

  .السعودیة، وانتھت بإعطائھ جرعة زائدة

وفي ظل ما تشھده الساحة البریطانیة من تظاھرات متواصلة منذ أشھر لالحتجاج على 
السالح البریطانیة المستمرة للریاض، فإن ثبوت تورط السعودیة في اغتیال إمدادات 

 .خاشقجي سیزید الضغط على الحكومة لمراجعة عالقتھا مع الریاض

وفي حدیث للجزیرة نت اعتبرت المسؤولة في "مراسلون بال حدود" ریبیكا فنسنت أن 
دیة، داعیة الحكومة تعد جریمة ال تغتفر للسلطات السعو -إن صحت- واقعة االغتیال

 .البریطانیة للضغط على الریاض لكشف مصیر خاشقجي
ول التي تؤمن بالحریات والد المجتمع الدولي وشددت فنسنت على ضرورة الضغط على

للعمل على مالحقة السعودیة من أجل الكشف عن مصیر خاشقجي وإجراء تحقیق مستقل، 
مشیدة بتصریح وزیر الخارجیة البریطاني بخصوص القیم التي تدافع عنھا المملكة 

 .المتحدة

من جھتھ، قال كریس نینھام من "تحالف أوقفوا الحرب" إن عدم كشف مصیر خاشقجي 
ال یقبل التصدیق، معبرا في حدیث للجزیرة نت عن اعتقاده بأن الحادثة مدبرة،  ھو أمر

ینتھجون منذ زمن سیاسة قمع حریة التعبیر، واالختطاف  -حسب رأیھ-فالسعودیون 
 .واالغتیال ضد خصومھم

 المصدر : الجزیرة
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 دولي األخبار

بالصوت والصورة.. أنقرة تكشف 
 لواشنطن قتل خاشقجي
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 (التسجیالت أظھرت خروج الفریق األمني الذي عذب وقتل من القنصلیة بعد تصفیة خاشقجي (األناضول

أبلغت واشنطن أن لدیھا تسجیالت تؤكد  أنقرة األمیركیة أن بوست واشنطن صحیفةذكرت 
 .إسطنبول جي وتقطیع جثتھ داخل قنصلیة بالده فيقتل الصحفي السعودي جمال خاشق

أمن ونقلت الصحیفة عن مسؤولین أمیركیین وأتراك أن التسجیالت تظھر احتجاز فریق 
 .سعودي خاشقجي قبل قتلھ وتقطیع جثتھ

كما تتیح التسجیالت إمكانیة سماع أصوات خاشقجي والمحققین وأسلوب تعذیبھ وقتلھ، 
 .وتظھر الفریق األمني وھو یضرب خاشقجي، بحسب المصدر ذاتھ

ولیس من الواضح حتى اآلن اّطالع مسؤولین أمیركیین بأنفسھم على التسجیالت الجدیدة 
 .اءھم األتراك أبلغوھم بمحتواھاولكن نظر

وتؤكد واشنطن بوست أن الفریق األمني توجھ بعد تصفیة خاشقجي إلى منزل القنصل 
 .السعودي
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وكان مصدر أمني تركي قد أكد مساء الخمیس أن لدى بالده أدلة قاطعة على مقتل 
 .خاشقجي ومكان قتلھ، وأنھا أطلعت واشنطن علیھا

إسطنبول عن مصدر أمني تركي أن المخابرات التركیة زودت ونقل مراسل الجزیرة في 
لتي تثبت مقتل بنتائج التحقیق ا -وفرنسا بریطانیامثل-نظیراتھا في دول غربیة أخرى 

في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرین األول  السعودیة خاشقجي بعد دخولھ القنصلیة
 .الجاري

ال الناطق باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن إنھ بناء على طلب وفي تطور الحق، ق
 .السعودیة، سیتم تشكیل فریق عمل مشترك لكشف مصیر خاشقجي

  

  
 تحقیق شامل

بأن  مولود جاویش أوغلو جاء ذلك بعد ساعات من تصریح لوزیر الخارجیة التركي
االدعاء العام في إسطنبول بدأ تحقیقا دقیقا وشامال في اختفاء خاشقجي، وبالتنسیق مع 

المختصة، بما فیھا المخابرات واألمن، مضیفا "یتوجب على السعودیة أن تتعاون الجھات 
 ."معنا أیضا

ال یمكن أن  تركیا إن أردوغان وفي وقت سابق أمس قال الرئیس التركي رجب طیب
 .تصمت عن حادثة كھذه ألنھا لیست عادیة

الیوم بأن خاشقجي دخل  فوكس نیوز لقناة دونالد ترامب كما صرح الرئیس األمیركي
القنصلیة السعودیة و"حتما لم یخرج"، مضیفا "نحن نقترب من معرفة ما حدث لجمال 

 ."خاشقجي أكثر مما تظنون
من جانبھا قالت المتحدثة باسم الخارجیة األمیركیة ھیذر نویرت إن واشنطن أبلغت السفیر 

للوالیات  رة توفیر معلومات حول جمال خاشقجي حال عودة السفیرالسعودي لدیھا بضرو
، منوھة إلى أن واشنطن عرضت على أنقرة المساعدة في الریاض قادما من المتحدة

 .التحقیقات بشأن اختفاء خاشقجي
 المصدر : وكاالت,واشنطن بوست
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 (إلیوت أبرامز المسؤول السابق بإدارة جورج دبلیو بوش والباحث بشؤون الشرق األدنى (رویترز

اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما یتردد عن قتلھ، سیكون لھ كثیر من 
وتتصرف بسرعة وصدق  السعودیة ابتداء بأسرتھ وخطیبتھ، لكن إذا لم تتحدثالضحایا؛ 

حول ھذه الحادثة الفظیعة، فستجر على نفسھا ضررا ال یمكن إصالحھ، حسب مسؤول 
 أمیركي سابق.

 یكون السعودیون یعلمون اآلثار السلبیة واسعة النطاق على الحكومات ربما ال
والمستثمرین، التي یمكن أن تترتب على جریمة مثل التي راح ضحیتھا خاشقجي، وعلیھم 

أن یعلموا أن ھذه اآلثار ستكون عمیقة؛ فجمیع صناع القرار السعودیین سیخضعون 
وكا فیھا. أما ولي العھد السعودي محمد للمساءلة، وستصبح مصداقیة بالدھم كشریك مشك

بن سلمان فیجب أن یفھم أن برنامجھ للتحدیث بأكملھ وسلطتھ الشخصیة قد أصبحا في 
  خطر.

ھذا ما كتبھ إلیوت أبرامز كبیر الباحثین بدراسات الشرق األدنى بمجلس العالقات 
نابة في إدارة الخارجیة األمیركي، ونائب مساعد الرئیس ومستشار األمن القومي باإل

 .جورج دبلیو بوش الرئیس األمیركي األسبق
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من المراقبین إلى أن كثیرا  -في مقال لھ نشرتھ واشنطن بوست الیوم-وأشار أبرامز 
محمد بن  والمعلقین قالوا إن الصفة الرئیسیة للحكم في السعودیة منذ تقلد ولي العھد األمیر

ھناك ھي االستبداد وانفراد بن سلمان بالحكم، وأُضیفت إلى ذلك  مھام األمور سلمان
 صفات شخصیة لولي العھد وھي التھور، وانعدام الخبرة، وقمع أي انتقاد لسیاساتھ.

؛ كندا وقال أبرامز إن االغتیال المحتمل لخاشقجي، الذي جاء عقب رد الفعل الشاذ تجاه
یبعث رسالة للعالم بأن السعودیة لدیھا ھاجس بأنھا دولة ضعیفة وھشة وتمر بمرحلة من 
الترنح، ألن خاشقجي كان جزءا من المؤسسة ولیس ثوریا وال متطرفا إسالمیا وال یدعو 

 للعنف.
دوق دانجیان في  فرنسا واستمر أبرامز في قول إنھ وعندما أعدم النظام الثوري في

، قال أحد المعلقین إن ذلك أسوأ من الجریمة "إنھ خطأ"، أما مقتل خاشقجي فإنھ 1804
 یر.جریمة كبیرة وخطأ كب

إما إلى أن السعودیة ال تتمتع بأي إجراءات وضوابط  -كما یقول الكاتب-وذلك یشیر 
داخلیة، أو أنھا بلد ال یمكن فیھ معارضة قرار متھور الغتیال منتقد یعیش في واشنطن أو 

 حتى مجرد التساؤل حولھ.
 المصدر : واشنطن بوست
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 دولي األخبار

انتقادات لمؤسسات إعالمیة أمیركیة 
 لرعایتھا مؤتمرا بالریاض

 ساعات 7قبل 
 استمع  •

  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  
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•  
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 (نیویورك تایمز قالت إنھا انسحبت من رعایة المؤتمر االستثماري المقرر عقده في الریاض (الفرنسیة

انتقادات إلى مؤسسات إعالمیة أمیركیة لموافقتھا على  واشنطن بوست صحیفةوجھت 
جمال  الصحفي السعودي مشغول بمصیر بینما العالم بالسعودیةرعایة مؤتمر استثماري 

الذي ترجح تقاریر أنھ اغتیل في قنصلیة بالده بإسطنبول بأوامر علیا  خاشقجي
 .الریاض من

و"سي إن بي سي"، و"فوكس بیزنس  ،"سي إن إن "شبكات وذكرت الصحیفة أن
، ووكالة بلومبیرغ مسجلة باعتبارھا وسائل إعالم نیویورك تایمز ، وصحیفةنتوورك"

 .من الشھر الجاري 25إلى  23شریكة في رعایة مؤتمر یعقد في الریاض من 
والمؤتمر الذي أطلق علیھ "مبادرة مستقبل االستثمار" یعقد برئاسة ولي العھد 

یرأس صندوق االستثمارات العامة، والذي قالت تقاریر  الذي محمد بن سلمان السعودي
 .صحیفة أمیركیة إنھ ھو من أمر باستدراج خاشقجي العتقالھ وربما قتلھ

شخصیات دولیة، بینھا وزیر الخزانة األمیركي ستیف  وقد دعیت للمشاركة في ھذا الحدث
 .كریستین الغارد صندوق النقد الدولي مینوشن، ومدیرة
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كما تضم قائمة المدعوین للمؤتمر االستثماري في الریاض أسماء إعالمیین أمیركیین، 
صحیفة "لوس أنجلوس تایمز" بینھم مذیعة فوكس بیزنس ماریا بارتیرومو، ومالك 

باتریس سون شیونغ، باإلضافة إلى أندرو روس سوركین المذیع في قناة "سي إن بي سي" 
 .والكاتب بصحیفة نیویورك تایمز

وتساءلت واشنطن بوست عما إذا كان یمكن لوسائل اإلعالم األمیركیة أن تكون شریكة 
الصحافة، لكنھا نقلت في األثناء عن للسعودیة التي تحتل المراتب األخیرة في مجال حریة 

 .متحدثة باسم نیویورك تایمز أن الصحیفة انسحبت من رعایة المؤتمر
"سي إن إن"، و"سي إن بي سي"، و"فوكس بیزنس  متحدثین باسم كل من كما نقلت عن

تراقب الوضع وتقیم مواقفھا في ما یتعلق بمشاركتھا في المؤتمر  أن مؤسساتھم نتوورك"
 .   السعودیة ي بالعاصمةاالستثمار

 المصدر : واشنطن بوست
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