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بعقاب قاس إذا ثبت أنھا قتلت  السعودیة دونالد ترامب ھدد الرئیس األمیركي
، لكنھ استثنى صفقات السالح من أي إجراءات عقابیة جمال خاشقجي الصحفي

 .الریاض ضد محتملة

ترامب أثناء استقبالھ في البیت األبیض القس اإلنجیلي أندرو برانسون الذي أفرجت  وقال
قویة وفعالة سیتخذھا ضد السعودیة إذا ثبت ضلوعھا  ھناك إجراءات أخرى عنھ تركیا إن

 .طبیعة تلك اإلجراءاتفي اختفاء خاشقجي، من دون أن یحدد 

وأوضح أن ھذه اإلجراءات لن تشمل إلغاء الصفقات العسكریة التي أبرمھا مع الریاض، 
 .إلغاءھا یعني أن أمیركا تعاقب نفسھا قائال إن

ملیارات دوالر یمكن أن  110بجد إلتمام تلك الصفقات التي قال إن قیمتھا  وتابع أنھ یعمل
، مشیرا إلى أن الریاض ستتجھ إلى الوالیات المتحدة ألف فرصة عمل داخل 450 توفر

ات إن عاقبتھا واشنطن بتعلیق الصفق روسیا والصین ودول أخرى لشراء السالح منھا
 .المبرمة

إذا تأكد أنھا  وحسب قول الرئیس األمیركي فإن ھناك وسائل أخرى للرد على السعودیة
في الثاني من الشھر  إسطنبول قتلت خاشقجي الذي اختفى عقب دخولھ قنصلیة المملكة في

 .الجاري
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في مقابلة مع برنامج "ستون  استخدم ترامب األبیض، تصریحاتھ بالبیت وقبل ساعات من
دقیقة" لشبكة "سي بي إس" لھجة حادة تجاه السعودیة حیث ھددھا بعقاب بعقاب قاس، 

 .بشأن قضیة خاشقجي وتوقع حصول واشنطن على إجابات في القریب العاجل

وأكد أن السعودیین ینفون بشدة مسؤولیتھم عن قتلھ، لكنھ أضاف أن ھناك احتماال 
وتقطیع جثتھ على ید  بضلوعھم في ذلك. وتواترت تسریبات تفید بمقتل الصحفي السعودي

 .فریق أمني سعودي، وھو ما باتت ترجحھ بقوة أجھزة استخبارات غربیة

 

بحضور محمد بن سلمان قیمة عقد لبیع نظام صاروخي ترامب یظھر 
 (رویترز) للسعودیة

 مصیر خاشقجي
وفي التصریحات التي أدلى بھا أثناء استقبالھ القس برانسون قال ترامب إن إدارتھ سمعت 

في قنصلیة بالده بإسطنبول، وإنھ لم یّطـلع  بوجود تسجیالت عما جرى للصحفي السعودي
 .سیّطـلع علیھا قریبا، مرجحا أن یكون الرجل قتل بالفعلعلیھا لكنھ 

وعبر عن تشاؤمھ إزاء مصیر خاشقجي، قائال إن األمور ال تبدو جیدة بالرجوع إلى ما 
ورده من معلومات. وأضاف أنھ وّجـھ دعوة لخطیبة خاشقجي التركیة خدیجة 

 .لزیارة البیت األبیض جنكیز
سلمان  بالملك السعودي مساء السبت أو الیوم األحد سیتصلكما أعلن الرئیس األمیركي أنھ 

قبل أكثر من عام لمناقشة قضیة خاشقجي الذي وجھ منذ مغادرتھ المملكة  بن عبد العزیز
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سواء في ما یخص أوضاع حقوق  محمد بن سلمان انتقادات لسیاسات ولي العھد السعودي
 .ب في الیمناإلنسان في الداخل أو الحر

التخاذ  الكونغرس داخل وتأتي تصریحات ترامب بینما تصاعدت الضغوط على إدارتھ
 .تأكدت مسؤولیتھا عما جرى لخاشقجي إن موقف أكثر صرامة تجاه السعودیة

قد دعوا إلى إعادة تقییم العالقة مع الریاض،  مجلس الشیوخ األمیركي وكان أعضاء في
 .الدعم األمیركي لعملیات التحالف السعودي اإلماراتي في الیمن ووقف

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 اختفاء �اشقجي.. الوقائع یوما بیوم
 ساعات 8قبل 

 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/a5c0b8c9-10fa-4b4d-8ede-8874e8f3ae92
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/a5c0b8c9-10fa-4b4d-8ede-8874e8f3ae92
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/a5c0b8c9-10fa-4b4d-8ede-8874e8f3ae92


 (عاما) كان یخشى أن یصیبھ أذى من جانب النظام السعودي (الجزیرة 59خاشقجي (

أكتوبر/تشرین األول دخل  2والربع من ظھر یوم الثالثاء في حوالي الساعة الواحدة 
ل قضیة ، لتبدأ فصوإسطنبول الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى قنصلیة بلده في

 خطیرة تشي بأن لھا ما بعدھا.
 أكتوبر/تشرین األول.. الخطیبة تبلغ عن االختفاء 2یوم 

غرینتش) دخل خاشقجي إلى  10:14ظھرا بالتوقیت المحلي ( 1:14في الساعة  -
في إسطنبول للحصول على وثیقة رسمیة تمكنھ من الزواج من خطیبتھ  السعودیة القنصلیة

التركیة خدیجة جنكیز، وكان قد زار القنصلیة قبل أیام لكنھم أبلغوه أن الوثیقة لیست جاھزة 
 بعد.

التي –امت خطیبتھ خدیجة مرت ثالث ساعات ولم یخرج خاشقجي من القنصلیة، فق -
بسؤال مسؤولین في القنصلیة عن مكانھ، لكنھم أبلغوھا أنھ ال  -كانت تنتظره في الخارج

 أحد في الداخل.
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اتصلت خدیجة بالسلطات التركیة كما اتصلت بمستشار رئیس حزب العدالة والتنمیة  -
تصل بأقطاي إذا إذ كان خطیبھا قد طلب منھا أن ت -صدیق خاشقجي–الحاكم یاسین أقطاي 

 أحست أن مكروھا أصابھ.

بحلول اللیل صار واضحا أن أمرا مریبا قد وقع، وأعلنت جمعیة بیت اإلعالمیین العرب  -
أنھا تنتظر توضیحا عاجال من  -برئاسة توران قشالقجي صدیق خاشقجي–واألتراك 

 السلطات السعودیة.

 

 (رویترز) مبنى القنصلیة منتؤكد أن خطیبھا لم یخرج  خطیبة خاشقجي (یسار)

 أكتوبر/تشرین األول.. الرئاسة التركیة تعقب 3یوم 
قال المتحدث باسم الرئاسة التركیة إبراھیم قالن في مؤتمر صحفي إنھ "بحسب  -

المعلومات التي لدینا، فإن ھذا الشخص السعودي الجنسیة ال یزال في القنصلیة حتى اآلن". 
خدیجة خطیبة خاشقجي تعتصم أمام القنصلیة السعودیة وتنفي أن وفي تلك األثناء كانت 

 یكون خطیبھا قد خرج من القنصلیة.
مستشار رئیس حزب العدالة والتنمیة یاسین أقطاي إنھ إذا تبین أن خاشقجي قد  قال -

، وأضاف أن خاشقجي بمثابة ضیف لدى الرئیس التركي تركیا خطف فإنھا جریمة في حق
 ، وأن الرئیس "لن یسكت على ھذا الظلم".أردوغان رجب طیب

جیة األمیركیة تتابع عن مسؤول أمیركي قولھ إن وزارة الخار رویترز نقلت وكالة -
لألمم  القضیة، وتسعى للحصول على معلومات بشأنھا. وقال متحدث باسم األمین العام
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لدولیة ال تملك أي معلومات مباشرة عما حدث لھ، لكنھا ستتابع إن المنظمة ا المتحدة
 الموضوع الستجالء الحقیقة.

 أكتوبر/تشرین األول.. تركیا تستدعي السفیر السعودي 4یوم 
كشفت وسائل إعالم تركیة أن الخارجیة التركیة استدعت السفیر السعودي في الیوم  -

 ضاحات بشأن مالبسات اختفاء خاشقجي.أكتوبر/تشرین األول) وطالبتھ بإی 3السابق (

بعد فترة صمت، أصدرت القنصلیة السعودیة بإسطنبول أول تعقیب رسمي وشددت في  -
أن خاشقجي اختفى بعد خروجھ من مبنى القنصلیة، وأنھا تتابع األمر مع  بیان على

 السلطات التركیة.

 

 (أرشیف-األناضول) ساعةبن سلمان قال إن خاشقجي خرج من القنصلیة بعد دقائق أو 

 أكتوبر/تشرین األول.. بن سلمان یرحب بالتفتیش 5یوم 
، محمد بن سلمان نشرت شبكة بلومبیرغ اإلخباریة مقابلة مع ولي العھد السعودي األمیر -

قال فیھا إن خاشقجي خرج من القنصلیة بعد دقائق أو ساعة، وأضاف "نحن مستعدون 
وتفتیش القنصلیة" التي تعد منطقة خاضعة لسیادة  للترحیب بالحكومة التركیة لدخول

 السعودیة.

قالت صحیفة غاردیان البریطانیة إنھ یُخشى أن یكون خاشقجي قد احتجز، وتم تھریبھ في  -
 سیارة دبلوماسیة من القنصلیة السعودیة في إسطنبول ونقلھ إلى السعودیة.
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 أكتوبر/تشرین األول.. خبر التصفیة وتقطیع الجثة 6یوم 
للشرطة  نقلت وكالة رویترز عن مصدرین تركیین في المساء أن التقییم األولي -

صلیة، وقال أحد المصدرین "نعتقد أن القتل یشیر إلى أن خاشقجي قد قتل داخل القن التركیة
 متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلیة".

نقل موقع "میدل إیست آي" البریطاني عن مصادر أمنیة أن خاشقجي عذب ثم قتل  -
 وقطعت جثتھ، وھو ما نقلتھ أیضا وسائل إعالم أخرى الحقا.

بینھم –سعودیا  15ن فریقا من قالت مصادر أمنیة تركیة لعدد من وسائل اإلعالم إ -
جاؤوا إلى إسطنبول على متن طائرتین خاصتین وإنھم نفذوا عملیة اغتیال  -مسؤولون

 خاشقجي داخل القنصلیة.

فتح القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتیبي مقر القنصلیة لمراسلي رویترز،  -
لیس في الداخل. ونفى القنصل ورافقھم في جولة داخل القنصلیة للتأكید على أن خاشقجي 

أنباء اغتیال خاشقجي، مؤكدا أنھ غادر القنصلیة، لكنھ أضاف أن كامیرات المراقبة في 
 القنصلیة ال تحتفظ بصور، ولذلك ال یمكن إثبات مغادرتھ.

 

القنصل السعودي محمد العتیبي رافق مراسلي رویترز في جولة داخل 
 (رویترز) القنصلیة
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 أكتوبر/تشرین األول.. أردوغان یتحدث 7یوم 
تحدث الرئیس التركي رجب طیب أردوغان للمرة األولى عن اختفاء خاشقجي، وقال إنھ  -

 ستعلن نتائج التحقیقات على العالم مھما كانت. أنقرةیتابع القضیة بنفسھ وإن

طلبت السلطات التركیة من السفیر السعودي إذنا لتفتیش القنصلیة السعودیة في  -
 إسطنبول، وفقا لما أورده تلفزیون "أن تي في" التركي الخاص.

جثة خاشقجي قطعت على أن  -نقال عن مصادر أمنیة تركیة–أوردت تقاریر صحفیة  -
 األرجح ووضعت في صنادیق لنقلھا خارج القنصلیة السعودیة.

 أكتوبر/تشرین األول.. ترامب قلق 8یوم 
عن قلقھ الختفاء جمال خاشقجي، في حین دعا  دونالد ترامب أعرب الرئیس األمیركي -

السعودیة إلى إجراء تحقیق "دقیق وشفاف" في ھذه  مایك بومبیو وزیر الخارجیة األمیركي
 القضیة.

في –تحدث الرئیس التركي رجب طیب أردوغان مجددا عن اختفاء خاشقجي، فقال  -
إن القنصلیة السعودیة ال تستطیع إنقاذ نفسھا  -مؤتمر صحفي بالعاصمة المجریة بودابست

لى القنصلیة السعودیة أن تكشف بالقول إن خاشقجي غادر المبنى، مشددا على أنھ "یتعین ع
 مكان خاشقجي، وستفعل ذلك".

 

 (الصحافة التركیة) خاشقجي لحظة دخولھ القنصلیة السعودیة في إسطنبول
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 أكتوبر/تشرین األول.. صورة خاشقجي 9یوم 
صورة خاشقجي وھو یدخل القنصلیة السعودیة في  واشنطن بوست نشرت صحیفة -

ة، وقالت الصحیفة إسطنبول، ویفترض أنھا مأخوذة من كامیرا أمنیة تابعة للسلطات التركی
 إنھا حصلت على الصورة من شخص قریب من التحقیق.

أعلنت وزارة الخارجیة التركیة أن السعودیة وافقت على السماح للسلطات التركیة  -
 بتفتیش قنصلیتھا في إسطنبول.

نقل مراسل الجزیرة في تركیا عن مصادر أمنیة قولھا إن فریق التحقیق حدد ثالث  -
ل یشتبھ أنھ تم إخفاء خاشقجي فیھا، بعد رصد حركة سیارات القنصلیة، مناطق في إسطنبو

 وإن الفریق قد یقوم بعملیات حفر إذا تطلب األمر.

نقلت تقاریر صحفیة عن مصادر قولھا إن السلطات تعد الئحة اتھام بحق سبعة أشخاص  -
محیط  كامیرا مراقبة موزعة في 150مشتبھ بھم في القضیة، بعدما تم تصویرھم عبر 

 القنصلیة.
(بي بي سي) تسجیال یتحدث فیھ خاشقجي على ھامش  ھیئة اإلذاعة البریطانیة بث رادیو -

، ویعبر فیھ عن نیتھ بأال یعود إلى مقابلة أجرتھا معھ الھیئة قبل ثالثة أیام من اختفائھ
 السعودیة خشیة المضایقة واالعتقال.

  

 أكتوبر/تشرین األول.. ھویات الفریق السعودي 10یوم  
سعودیا یُعتقد أنھم متورطون في تعذیب  15نشرت وسائل إعالم تركیة صور وأسماء  -

بیانات تتطابق مع ضباط في أجھزة خاشقجي وقتلھ داخل القنصلیة السعودیة، وھي 
 سعودیة مختلفة، وبینھم خبیر في التشریح واألدلة الجنائیة.

بثت قنوات تلفزیون تركیة مشاھد من كامیرات المراقبة تظھر بعض تحركات الفریق  -
السعودي في إسطنبول، كما تظھر حافلة صغیرة تصل إلى القنصلیة یوم اختفاء خاشقجي 

 ھ إلى منزل القنصل القریب من مبنى القنصلیة.ثم تخرج منھا وتتوج

نقل مدیر مكتب الجزیرة في تركیا عن مصادر أمنیة قولھا إن الموظفین األتراك في  -
القنصلیة السعودیة تلقوا إذنا بإنھاء عملھم باكرا یوم اختفاء خاشقجي، وإنھ یُعتقد أن 

للتعامل معھا بطریقة ما،  خاشقجي قتل داخل مكتب القنصل ثم نقلت جثتھ إلى غرفة أخرى
وبعد ساعتین ونصف الساعة نقلت خارج القنصلیة، وعلى األرجح تم ذلك بواسطة شاحنة 

 صغیرة سوداء معتمة من طراز مرسیدس.

وفق المعلومات التي حصلت علیھا الجزیرة، یُعتقد أن الفریق السعودي اشترى حقائب  -
 ولم یحملوھا معھم حین غادروا تركیا.من السوق المصري في منطقة أمینونو بإسطنبول، 

نقلت صحیفة نیویورك تایمز عن مسؤول تركي كبیر قولھ إن األجھزة األمنیة توصلت  -
إلى أن خاشقجي قتل في القنصلیة وتم تقطیع جثتھ بمنشار كبیر جلبھ الفریق السعودي الذي 

 ھما إلى السعودیة.غادر في الیوم نفسھ على متن طائرتین خاصتین إلى القاھرة ودبي، ومن
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 -في وقت سابق–قالت صحیفة واشنطن بوست إن االستخبارات األمیركیة اعترضت  -
اتصاالت تشیر إلى مخطط سعودي بأمر من ولي العھد محمد بن سلمان الستدراج 

 الصحفي جمال خاشقجي واعتقالھ.

أنھ كانت نقلت وكالة رویترز عن مصدر سعودي قولھ إن المخابرات البریطانیة تعتقد  -
ھناك محاولة لتخدیر خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة، انتھت بإعطائھ جرعة زائدة ربما 

 أدوت بحیاتھ.

وفقا لتقاریر صحفیة، طلبت أجھزة األمن التركیة إذنا من الجانب السعودي لتفتیش منزل  -
 القنصل السعودي باإلضافة إلى تفتیش القنصلیة.

  

 أكتوبر/تشرین األول.. أدلة بالصوت والصورة 11یوم  
قالت صحیفة واشنطن بوست نقال عن مصادرھا إن الحكومة التركیة أبلغت مسؤولین  -

أمیركیین بأن لدیھا تسجیالت صوت وصورة تثبت قتل خاشقجي وتقطیع جثتھ داخل 
 قنصلیة بلده في إسطنبول.

صحفیة إن تركیا ال یمكن أن قال الرئیس التركي رجب طیب أردوغان في تصریحات  -
تسكت عن قضیة خاشقجي ألنھا لیست حادثة عادیة، وأكد أنھ من غیر المعقول أال تحتفظ 

كامیرات القنصلیة السعودیة بالصور، ألن السعودیین لدیھم أكثر الكامیرات تطورا 
 وتستطیع "رصد العصفور إذا طار".

اة فوكس نیوز إن خاشقجي دخل قال الرئیس األمیركي دونالد ترامب في حدیث لقن -
القنصلیة السعودیة و"حتما لم یخرج"، وأضاف أن السعودیة ربما تكون ضالعة في مقتل 

 أو اختفاء خاشقجي.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركیة أنھ بناء على طلب السعودیة، سیشكَّل فریق عمل  -
 مشترك من الجانبین لكشف مصیر خاشقجي.

  

 أكتوبر/تشرین األول.. أمیر سعودي یلتقي أردوغان 12یوم  
وصل وفد سعودي إلى تركیا للمشاركة في التحقیق عن اختفاء خاشقجي، بعدما وافق  -

 الجانبان على تشكیل فریق عمل مشترك في القضیة.

وھو أیضا مستشار ملك -أفادت مصادر للجزیرة نت أن أمیر منطقة مكة خالد الفیصل  -
زار تركیا قبل یومین والتقى الرئیس التركي رجب طیب أردوغان لبحث قضیة  -ةالسعودی

 خاشقجي.

قال وزیر الداخلیة السعودي عبد العزیز بن سعود بن نایف آل سعود إن االتھامات  -
 بإصدار أوامر بقتل خاشقجي ھي أكاذیب ومزاعم ال أساس لھا من الصحة.

سیتحدث قریبا مع ملك السعودیة سلمان بن عبد  قال الرئیس األمیركي دونالد ترامب إنھ -
 العزیز لبحث قضیة اختفاء خاشقجي.



 أكتوبر/تشرین األول.. ساعة آبل تبوح باألسرار 13یوم 
قالت صحیفة صباح التركیة إن المحققین األتراك توصلوا إلى معلومات بفضل ساعة الید  -

القنصلیة، بعدما ترك ھاتفھ مع  الذكیة من نوع آبل، التي كان یرتدیھا خاشقجي حین دخل
 خطیبتھ خارج المبنى.

صحیفة صباح أن الساعة سجلت ما حدث لخاشقجي بعد دخولھ المبنى، ورفعت  ذكرت -
المواد المسجلة إلى "آي كالود" (تخزین سحابي) مرتبط بالھاتف الذي تركھ مع خطیبتھ. 

التعذیب قبل قتلھ. ووفقا للصحیفة فإن التسجیالت تدل على تعرض خاشقجي للضرب و
وأضافت صباح أن السعودیین اكتشفوا عملیة التسجیل وقاموا بمسح بعض الملفات، لكن 

 االستخبارات التركیة تمكنت من استرجاع كافة التسجیالت.

قالت صحیفة یني شفق التركیة إن بعض أفراد الفریق السعودي أتوا إلى القنصلیة بعد  -
الجریمة وتقطیع الجثة، ثم خرج بعضھم من القنصلیة حاملین قتل خاشقجي لتنظیف مسرح 

 حقائب كبیرة كانوا قد اشتروھا من سوق سیركجي (في منطقة أمینونو) بإسطنبول.

ذكرت یني شفق أنھ تم تحمیل الحقائب في سیارة توجھت إلى منزل القنصل الذي یبعد  -
التركي إلى استنتاج دفن أجزاء متر عن مبنى القنصلیة، األمر الذي دفع األمن  500حوالي 

 من جثة خاشقجي بحدیقة المنزل.

 -في مقابلة مع شبكة سي بي أس األمیركیة–توعد الرئیس األمیركي دونالد ترامب  -
 المملكة العربیة السعودیة بعقاب شدید إذا ثبتت مسؤولیتھا عن قتل خاشقجي.

نب السعودي لم یتعاون في قال وزیر الخارجیة السعودي مولود جاویش أوغلو إن الجا -
التحقیقات التركیة، وحثھ على السماح للمدعي العام التركي وفریقھ بدخول القنصلیة 

 السعودیة في إسطنبول.
 المصدر : الجزیرة + وكاالت,الصحافة التركیة
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 (خدیجة قالت في مقالھا إن إدانة من أخفوا جمال ال تكفي ویجب محاسبتھم (األوروبیة

نحو  المفقود أثره منذ جمال خاشقجي خطیبة الصحفي السعوديكتبت خدیجة جنكیز 
قالت فیھ إن جمال كان رجال وطنیا  تایمزنیویورك  أسبوعین مقال رأي عنھ في صحیفة

 .أكثر من أي مكان آخر السعودیة وأحب
فھرب منھا بحقیبتین وسط حملة قمع  هلم یبق لھ مكان في بالد -تضیف خدیجة–ومع ذلك 

الطریقة ألنھ رأى أنھا  محمد بن سلمان ضد المثقفین والناشطین الذین انتقدوا ولي العھد
 .الوحیدة التي تمكنھ من التعبیر عن أفكاره دون المساس بكرامتھ

عندما أشار الناس إلیھ كمعارض رفض ھذا التعریف وقال إنھ صحفي مستقل  وتابعت أنھ
 .یخدم بالده

وكتبت خدیجة "إذا كان صحیحا أن جمال قد مات فھو شھید، وھو خسارة لكل إنسان لدیھ 
إلدانة كافیة، ویجب محاسبة من أخذوه منا ومعاقبتھم إلى ضمیر وأخالق. ولن تكون ا

 ."أقصى حدود القانون
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 .تحدث ضد القمع ودفع حیاتھ ثمنا لمطالبة الشعب السعودي بالحریة كما كتبت أن خطیبھا

أكتوبر/تشرین األول، قالت  13الستین الذي وافق یوم كتابتھا المقال  وفي عید میالد جمال
د في ھذا الیوم اآلالف من أمثالھ، وإن أفكاره سیتردد صداھا في خدیجة جنكیز إنھ سیول
 .في نھایة المطاف سیدفع المستبدون ثمن خطایاھم جمیع أنحاء العالم، وإنھ

البیت  إلى دونالد ترامب ولفتت إلى أنھا ستفكر في قبول دعوة الرئیس األمیركي
إذا قدم مساھمة حقیقیة في الجھود المبذولة للكشف عما حدث لجمال داخل  األبیض

 .القنصلیة السعودیة
 المصدر : نیویورك تایمز,الجزیرة

 

 ھـ 1440/2/4 الموافق( (مكة المكرمة 06:32الساعة :  2018/10/14آخر تحدیث
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 (ما زالت المفاوضات مستمرة بین الجانبین لفتح مقر القنصلیة أمام المحققین األتراك (رویترز

حتى یوم غد األحد  السعودیة یني شفق إن السلطات التركیة أمھلت نظیرتھاقالت صحیفة 
مقر إقامة القنصل الواقع على بعد للسماح بدخول محققیھا إلى مبنى القنصلیة السعودیة و

الدبلوماسیین  وترحیل ، وإال سیتم طردإسطنبول متر من مقر القنصلیة في 300نحو 
 .السعودیین في إسطنبول

من أجل  الریاض وقالت الصحیفة التركیة في تقریر إن المفاوضات ما زالت مستمرة مع
السماح بدخول ھذین المبنیین وتفتیشھما، في ظل اعتقاد أجھزة األمن التركیة أن جثمان 

في مبنى  خاشقجي سیكون مخفیا ھناك بعد قتلھ في الثاني من أكتوبر/تشرین األول
 .القنصلیة

الحكومة السعودیة قد عرضت على نظیرتھا التركیة تشكیل  وأشارت الصحیفة إلى أن
، ولھذا أرسلت وفدا إلى إسطنبول، وقد وصل ھذا الوفد المكون ""مجموعة عمل مشتركة

ومنھا انتقل إلى إسطنبول حیث مكث داخل مبنى القنصلیة  أنقرة شخصا بدایة إلى 11من 
 .لمدة نصف ساعة
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اتھم الیوم السعودیة بعدم التعاون في  مولود جاویش أوغلو وكان وزیر الخارجیة التركي
التحقیقات التركیة بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وحثھا على التعاون مع فریق 

 .التحقیق والسماح للمدعي العام التركي وفریقھ بدخول قنصلیتھا في إسطنبول

الذي كان یتحدث للصحفیین أثناء زیارة للندن بعدما وصل وفد من المملكة -وقال أوغلو 
إن على السعودیة أن تتعاون مع طلب تفتیش  -تركیا إلجراء تحقیق مشترك السعودیة إلى

 .قنصلیتھا بإسطنبول

 ولیست ھذه المرة األولى التي تحث فیھا السلطات التركیة نظیرتھا السعودیة على السماح
أن الریاض ما زالت  -وفقا لما یتردد من معلومات-لھا بتفتیش القنصلیة، ولكن یبدو 

 .ترفض طلب أنقرة
قال في وقت سابق لشبكة "بلومبیرغ"  محمد بن سلمان وكان ولي العھد السعودي

األمیركیة إن بالده ستسمح لسلطات تركیا بدخول قنصلیتھا في إسطنبول للبحث عن 
 .خاشقجي إذا رغبت في ذلك

وقبل أیام، ذكرت صحیفة "یني شفق" التركیة نقال عن مصادر أمنیة أن السعودیة طلبت 
عن مسؤول تركي قولھ  بوست واشنطن كما نقلت تأجیل تفتیش قنصلیتھا إلى وقت الحق،

إن السعودیین یرفضون منح فریق التحقیق التركي إذن دخول مقر القنصلیة، ویرفضون 
 .ول منزل القنصل السعوديأیضا منحھ إذنا لدخ

 المصدر : الصحافة التركیة
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 (القحطاني حاول استدراج خاشقجي للعودة إلى السعودیة (الجزیرة

في األشھر التي سبقت اختفاءه، أخبر الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصدقاءه بأنھ تلقى 
بالدولة حثھ على إنھاء منفاه االختیاري والعودة إلى بالده، مكالمات من مسؤول كبیر 

وتضمنت الدعوة وعدا بالعودة اآلمنة وحتى إمكانیة الحصول على وظیفة مع ولي 
 .محمد بن سلمان العھد

أن خاشقجي أخبر أصدقاءه بأنھ ال یثق في  واشنطن بوست ویذكر مقال نشرتھ صحیفة
العرض أو المسؤول الذي نقلھ لھ، وھو سعود القحطاني مستشار ولي العھد، ووصفھ بأنھ 

 .رجل زئبقي ینفذ سیاسات ولي العھد
یقول كاتب -شخصیة غیر معروفة جیدا بالغرب المستشار القحطاني ذو األربعین عاما 

لكنھ یُعرف بالمنطقة بأنھ یكاد یكون المسؤول السعودي األكثر نفوذا  -المقال تامر الغباشي
في تحدید منتقدي المملكة وإضافتھم  تویتر في حاشیة محمد بن سلمان، وتنال تغریداتھ على

 .ملیون متابع لھ 1.3لقوائم سوداء تفاعال كبیرا لدى نحو 
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، كانت تغریداتھ المروج الرئیسي ألفكار المملكة األكثر استفزازا، قطر حصار وفي قضیة
قناة لتحویل قطر إلى جزیرة، كما أنھ شكل بوقا لألخبار المزیفة التي تحدثت عن  مثل حفر

 .قطر وسلطاتھا

الملوك  ویعتبر القحطاني من المؤیدین الشرسین لحكام المملكة، بعد أن خدم تحت إمرة
، وھو من أكبر المروجین للسیاسة التي یقودھا ولي العھد، 2003السعودیین منذ عام 

لق بفرض قیود صارمة على حریة التعبیر والحركة التي أوقعت وخصوصا ما یتع
 .العشرات من النشطاء وعلماء الدین ومستخدمي وسائل التواصل

 سیطرة على اإلعالم
وینقل الكاتب أن خاشقجي كان یعتبر القحطاني المسؤول األول الذي یحافظ من خاللھ 

 .ديمحمد بن سلمان على السیطرة الكاملة على اإلعالم السعو

الماضیة  18وكتب خاشقجي في عمود نشر في فبرایر/شباط أنھ "على مدى األشھر الـ 
كان الفریق اإلعالمي التابع لولي العھد یؤذي بصورة علنیة وأسوأ من ذلك یخیف أي 

 ."شخص ال یتفق مع سیاساتھ
السعودیین وأضاف أن القحطاني كان قائد ذلك الفریق ولدیھ قائمة سوداء، ویدعو 

إلضافة أسماء إلیھا، مضیفا أنھ "على ما یبدو أن الكتاب مثلي الذین كانوا یبدون انتقاداتھم 
 ."لندن األكثر تشددا في السعودیة باحترام اعتبروا أكثر خطورة من المعارضة

ر ال -في مقال نشرتھ قناة العربیة في أبریل/نیسان الماضي-ولكن  قحطاني نفسھ على صوَّ
أنھ خادم ولي العھد المتواضع، وقال إنھ تم تكلیفھ شخصیا من قبل محمد بن سلمان لدراسة 

 .السعودیة البیروقراطیة كیفیة إصالح وتبسیط

وفي األیام األخیرة، سخر القحطاني مما وصفھ بیانات تركیة غریبة تلقي بالالئمة على 
 .المملكة في اختفاء خاشقجي، ونفى أن یكون لھ أي دور في مؤامرة بتھدیده بموت رھیب

السعودیة وقد أدى اختفاء خاشقجي لجذب االنتباه مجددًا إلى حملة القمع ضد النقد في 
واألسالیب التي استخدمھا محمد بن سلمان للتخلص من المعارضة العامة لسیاساتھ. لقد 

كان القحطاني محور ھذا الجھد. إنھ بالقطع شخصیة ملتھبة على وسائل التواصل 
 .االجتماعي

 "قائد "الجیش القزم
دراسة القانون ومع اسم عائلتھ ذات النفوذ، ترقى القحطاني في البالط الملكي بسرعة بعد 

والعدالة الجنائیة، وكان معروفاً جیداً بكتاباتھ التي تمجد العائلة المالكة والقصائد التي كان 
 ."یكتبھا تحت مسمى "ضاري

رغم أنھ یتولى منصب مستشار في  الوالیات المتحدة لكنھ یبقى شخصیة غیر معروفة في
 .البالط الملكي، ورئیس مركز الدراسات واإلعالم الذي تدیره الدولة

ویعلل أستاذ دراسات الشرق األدنى بجامعة برینستون األمیركیة بیرنارھیكل صعود نجم 
وأكثر استھدافا  شعبویة السعودیة أصبحت بالتأكید أكثرالقحطاني، بأن "السیاسة في 

 ."للشباب، الذین ھم أكثر انخراطا في وسائل اإلعالم االجتماعیة
الباحث مارك أوین جونز في جامعة إكستر أن "نشاط القحطاني على موقع تویتر وكتب 

 ."دائیةفي الع دونالد ترامببلغ مستویات الرئیس األمیركی
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نیویورك تایمز في مارس/ آذار الماضي، قال خاشقجي إن  وفي تعلیقات لصحیفة
القحطاني استفاد من إتقانھ لوسائل اإلعالم االجتماعیة والتكنولوجیا لقیادة "جیش قزم" 

على اإلنترنت، وعرض صورة للقوة السعودیة في وقت تتورط فیھ المملكة في نزاعات 
 .الیمن وقطر وحرب مكلفة في إیران إقلیمیة مع

وأضاف خاشقجي "إنھم یخلقون عالما افتراضیا یعتبرون فیھ السعودیة قوة عظمى، وأن 
 ."محمد بن سلمان ھو القائد األكثر شعبیة، بالطبع كل ھذا بموافقتھ

 المصدر : واشنطن بوست
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أ��راك رائعون".. �رامب یلتقي القس ویأٔمل حتّسن "
 العالقات بأٔنقرة

 ساعة 11قبل 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  

http://www.aljazeera.net/news
http://www.aljazeera.net/news/international
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/ba12cfc9-90d7-4540-9301-cc3465543791
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ba12cfc9-90d7-4540-9301-cc3465543791
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ba12cfc9-90d7-4540-9301-cc3465543791


 (ترامب أشاد باإلفراج عن براننسون وعبر عن أملھ في تحسن العالقات مع تركیا (غیتي

 
الیوم السبت بالقس أندرو برانسون، ووصف  دونالد ترامب األمیركيالتقى الرئیس 

عنھ بالخطوة الكبرى في عالقات الدولتین التي شھدت توترا كبیرا في الفترة  تركیا إفراج
 .األخیرة

وقد عبر ترامب عن أملھ في حدوث تغییرات إیجابیة في عالقات البلدین، وقال إن 
 ."ل ال یصدق"األتراك رائعون بشك

بعد أن توقفت طائرتھ  واشنطن السبت برانسون غادر تركیا أمس الجمعة، ووصل أن یذكر
 .ألمانیا لبعض الوقت في

أمر الجمعة باإلفراج عن القس برانسون ورفع حظر السفر عنھ، بعد  وكان القضاء التركي
ة مرات بتھمة التجسس ودعم منظمتین اعتقالھ لنحو سنتین ومثولھ أمام المحكمة عد

 .إرھابیتین
 .من التوتربعد أشھر  العالقات التركیة األمیركیة ومن شأن ھذه الخطوة أن تقود إلى تحسن
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 یوم عظیم 
باإلفراج عن برانسون، فإنھا طالبت بإطالق سراح  ورغم ترحیب اإلدارة األمیركیة

 .آخرین تعتقلھم تركیا

إن "القّس برانسون  مایك بومبیو ، قال وزیر الخارجیة األمیركيتویتر وفي تغریدة على
عائد أخیراً إلى أمیركا بعد محنة طویلة لھ وألسرتھ.. نأمل أن تفرج الحكومة التركیة 

سریعاً عن بقیة المواطنین األمیركیین وموظفي وزارة الخارجیة المحلیین المحتجزین 
 ."لدیھا

أن "ھذا یوم عظیم ألمیركا! مواطن آخر یتم اإلفراج عنھ.. ینبغي على العالم أن  وأضاف
یة األمیركیة سیواصالن العمل بكدّ في ووزارة الخارجالوالیات المتحدة یعي أن رئیس

سبیل أن یعود إلى دیارھم كل الرھائن األمیركیین وأولئك المسجونون والمعتقلون بغیر 
 ."وجھ حق

للفضاء سركان غولج الذي  ناسا وتطالب الوالیات المتحدة تركیا باإلفراج عن العالم بوكالة
 .یحمل الجنسیتین التركیة واألمیركیة

وكانت محكمة تركیة حكمت على غولج في فبرایر/شباط الماضي بالسجن سبع سنوات 
ل الماضي إلى خمس ونصف بتھمة اإلرھاب، قبل أن یتم تخفیض عقوبتھ في سبتمبر/أیلو

 .سنوات
موظفین تركیّین یعمالن في بعثتین دبلوماسیتین أمیركیتین بتركیا،  أنقرة كما تعتقل

، وقد رفضت محكمة أمس الجمعة طلباً أضنة في القنصلیة األمیركیة في موظف أحدھما
 .تقدّم بھ إلطالق سراحھ

 المصدر : وكاالت
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 من هو جامل �اشقجي؟

 
 المدینة المنورة - 1958أكتوبر  13تاریخ ومكان المیالد: 

  

 المھنة: صحفي
 الدولة: السعودیة

 شارك

 عد إلى األعلى •

 تكبیر الخط •

 تصغیر الخط •
 إرسال إلى صدیق •
 طباعة •

 شخصیات:القسم
 العالم العربي: المناطق

 إعالمیون:التصنیف
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ً  كان بارز، سعودي صحفي  لعقود، الحاكمة العائلة من ورجال السعودي القصر من قریبا
 .أشھر تسعة لمدة والتغرید الكتابة من فتمنعھ السعودیةالسلطات علیھ تنقم أن قبل

 جمیع على العھد والیة سلمان بن محمد تولي مع المملكة شھدتھ الذي التضییق ومع
 عام المتحدة الوالیات إلى والتوجھ وطنھ مغادرة خاشقجي جمال اختار المنتقدة، اآلراء

 .األمیركیة بوست" نطن"واش صحیفة في رأي ككاتب 2017
 بالده قنصلیة داخل غریب بشكل اختفى ،2018 األول أكتوبر/تشرین مطلع وفي
 .القنصلیة مبنى داخل تصفیتھ ترجح تركیة أمنیة تقاریر وسط إسطنبول في

 والنشأة المولد
 ذات ألسرة نورةالم المدینة في 1958 األول ین أكتوبر/تشر 13 یوم خاشقجي جمال ولد

 .قرون خمسة قبل المنطقة في استقرت تركیة أصول
 والتكوین الدراسة

 إندیانا جامعة في الصحافة لدراسة المتحدة الوالیات إلى انتقل ثم "طیبة"، ثانویة في درس
 .1983 عام منھا تخرج التي

 اإلعالمیة التجربة
 لعدد مراسال ثم اإلنجلیزیة، غازیت" "سعودي صحیفة في مراسال الصحفیة مسیرتھ بدأ
 عامي بین الفترة في األوسط" "الشرق ومنھا واألسبوعیة الیومیة العربیة الصحف من

 السوفیات، ضد األفغانیة للحرب المیدانیة بتغطیاتھ حینھا واشتھر ،1999و 1987
 .الثانیة الخلیج حربو ،الجزائر في األجل القصیر الدیمقراطي والتحول

 أسامة القاعدة تنظیم زعیم مع المقابالت من عددا خاشقجي أجرى الصحفیة، مسیرتھ خالل
 .السودانوأفغانستان في الدن بن

 "عرب صحیفة تحریر لرئیس نائبا عیّن وتغطیاتھ، بتقاریره اشتھر وبعدما
 تحریر رئاسة بعدھا لیتولى ،2003 العام إلى المنصب في ستمروا 1999 عام نیوز"

 جلوس لكن الداخلیة، لألوضاع وانتقادا انفتاحا الصحف أكثر حینئذ كانت التي "الوطن"
 .مباشرة إقالتھ لتتم شھرین من أكثر یدم لم التحریر رئاسة كرسي على خاشقجي

 وصناعھا السیاسة كوالیس من أكثر ستقربھ التي الفرصة تلك ضیاع على تحسره ورغم
 بعدما الصحفیین مواطنیھ كبار من أقرانھ علیھا حسده فرصة منحھ القدر فإن بالده، في

 ،واشنطن ثم لندن في سفیرا كان حین إعالمیا مستشارا الفیصل تركي األمیر اختاره
 .2007 العام حتى كذلك واستمر
 أھم في الریاض سیاسة توضیح في للمشاركة مختلفة أبعادا خاشقجي المحطة تلك منحت

 الفیصل ترأس حیث المعلومات مصادر أھم من قربتھ كما العالم، في القرار صنع عواصم
 .الخارجیة السیاسات رسم في بیرك دور لھ وكان العامة، االستخبارات جھاز ذلك قبل
 لتحریر رئیسا 2007 عام أخرى مرة فعیّن أبوابھا، أوسع من الصحافة إلى خاشقجي عاد

 بالمعروف األمر ھیئة مع بمناكفاتھا یتصل ما في خاصة -حینھا- للجدل المثیرة "الوطن"
 أیضا الصحیفة كانت فقد وللمفارقة آنذاك. الداخلیة وزارة من المدعومة المنكر عن والنھي

 كانت التي الشرعیة القیود وتخفیف "اإلصالح" إلى المیالة السلطة أجنحة أحد حربة رأس
 .بالمعروف األمر ھیئة تفرضھا
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 هللا عبد الراحل الملك رافق حین الملكي البالط في یرتع خاشقجي كان 2008 صیف في
 بكنغھام بقصر االستقبال حفل في الملك قدمھ وقتئذ لندن، إلى زیارتھ في العزیز عبد بن
 ."سعودي صحفي "أھم أنھ على بریطانیا ملكة إلى
 "الوطن" بصحیفة واجتماعیة فكریة معارك خاض أن فبعد الملكیة، الشھادة تلك لھ تشفع لم

 التیار من خاصة شعواء لحمالت ھدفا نفسھ وجد واإلصالح، التحدیث إلى فیھا یدعو كان
 فیھ انتقد مقاال صحیفتھ كتاب أحد سطر أن بعد منصبھ المطاف نھایة كلفتھ المتشدد، الدیني
 2010 عام استقالتھ تقدیم على وأرغم الكأس، أفاضت التي القطرة انتفك السلفي، الفكر
 .المملكة خارج حینھا كان أنھ رغم
 بن الولید الملیاردیر استدعاه حین الحاكمة األسرة أبواب أحد ومن ذھبیة فرصة القدر منحھ
 فاختار "روتانا"، اإلعالمیة إمبراطوریتھ توسیع إلى یطمح كان الذي سعود آل طالل

 انطالقا 2015 عام عملھا من واحد یوم بعد ُوئدت التي "العرب" قناة لتأسیس خاشقجي
 التحریریة السیاسة حول البحرینیة السلطات مع خالف بعد المنامة البحرینیة العاصمة من

 .للقناة
 المنامة، عن البدیل المقر بشأن التكھنات كثرت حیث لھا مستقر عن تبحث القناة وبقیت

 عن التخلي عن نھائیا اإلعالن یتم أن قبل وغربیة، عربیة عواصم أسماء حینھا وطرحت
 .المشروع

 یقودھا التي 2030 المملكة لرؤیة مؤیدا "الحیاة" صحیفة في بعدھا یكتب خاشقجي ظل
 في اانخراطھ وخاصة الخارجیة المملكة سیاسة عن یدافع كان كما سلمان، بن محمد األمیر
 ومراكز العربیة القنوات تستضیفھ باتت حتى ،الحزم عاصفة اسم تحت الیمن حرب

 بفضل واسعة بمتابعة وحظي السلطة"، من "مقربا سیاسیا محلال بوصفھ األجنبیة األبحاث
 .العربیة التلفزیون شبكات على ظھوره

 عن بعضھا في یدافع كان التي آرائھ عن والتعبیر الكتابة في خاشقجي استمر بالتزامن،
 الربیع موجات استیعاب إلى یدعو وكان لسیاساتھم، انتقاده رغم المسلمین اإلخوان فكر

 .دعمھا ومحاولة العربي
 سیاسات مع التماھي من بالده -غربیة فكر بمراكز ومحاضرات تغریدات في- حذر كما

 مما ،2017 الثاني ینایر/كانون في رئیسا انتخابھ بعد ترامب دونالد األمیركي الرئیس
 بالحكومة، عالقة لھ لیس خاشقجي إن فیھ قالت بیان إصدار إلى المملكة خارجیة اضطر

 .فقط الشخصیة نظره وجھة عن تعبر آراءه وإن
 والتغرید الكتابة من فمنعتھ حادا، منحنى السعودیة بالسلطات خاشقجي عالقة أخذت بعدھا
 للسلطات، كثیرا ترق لم مقاالت "الحیاة" صحیفة في ویكتب بعدھا لیعود أشھر، تسعة لمدة

 في سعود آل سلطان بن خالد الصحیفة ناشر فقرر اإلخوان، فكر بعضھا في امتدح حیث
 .نھائیا الكتابة عن خاشقجي إیقاف 2017 األول دیسمبر/كانون

Video Play 

 
 واجتماعیة دینیة رموز إلى امتدت اعتقاالت حمالت رأى وحین مدة، خاشقجي صمت

 السعودیة مغادرة 2017 سبتمبر/أیلول في قرر لھ، أصدقاء منھم وعدد وثقافیة،
 .المتحدة الوالیات إلى

 سیاسة فیھا ینتقد بوست واشنطن بصحیفة مقاالت یكتب أخذ الجدید، وضعھ من ومستفیدا
 لجماعات محاربتھا انتقد كما المملكة، في مخالف رأي لھ من كل واعتقال األفواه تكمیم

 .العربي للربیع ومعارضتھا السیاسي اإلسالم
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 وأسرتي بیتي ورائي "تركتُ  قائال الصحیفة في كتب موطنھل مغادرتھ ظروف وعن
 أنا القضبان.. خلف یعاني لمن خذالن الصمت التزام ألن صوتي، أرفع اآلن وأنا وعملي،

 ."یستطیعون ال كثیرون بینما الحدیث على القادر موضع في اآلن
 التھم ذعبأق وصفتھ الداخل من وتحریضیة إعالمیة بحمالت مقاالتھ قوبلت جدید، ومن

 وعدم أصولھ في شككت التي العنصریة من متقدمة مرحلة وصلت حتى والشتائم،
 .والتغرید الكتابة عن توقفی لم أنھ غیر السعودیة، الجنسیة استحقاقھ

 ملكھا أجندة وتسویق سیاساتھا لتلمیع دعائیة حمالت السلطات فیھ تخوض الذي الوقت وفي
 یفند والغربیة األمیركیة الصحف أعرق في خاشقجي یكتب سلمان)، بن (محمد المرتقب

 .اآلخر البعض یمتدح كان وإن السیاسات، تلك بعض
 في البریطانیة غاردیان" "ذي بصحیفة الیسي روبرت مع مشترك مقال في كتب فقد

 الثناء"، یستحق العھد ولي فإن الداخلي اإلصالح لبرنامج "بالنسبة 2017 مارس/آذار
 حول السعودیة في نقاش بأي یسمح ولم یشجع "لم الشاب األمیر أن إلى أشارا لكنھما
 ."التغییرات طبیعة

 من الخاصة نسختھ إلى الدیني التطرف من دالبال "ینقل العھد ولي أن المقال أورد كما
 باعتقاالت مصحوبا تشاور، أي بدون إصالحي قبولكم وجوب على المبنیة التطرف
 ."منتقدیھ واختفاء

Video Play 

 
 العھد "ولي بعنوان جدیدا مقاال كتب 2017 الثاني نوفمبر/تشرین من الخامس وفي

 سلمان بن محمد إن أقول أن أود اآلن، "حتى فیھ جاء بوتین"، مثل یتصرف السعودي
 االنتقادات أكثر حتى تستھدف الحملة للغایة. انتقائیا عدال یفرض بوتین.. مثل یتصرف

 أن في العھد ولي لرغبة خطیرا  تحدیا تمثل تزال ال وإال... ملالكا بالوالء المطالبة البناءة.
 ."ومستنیر عصري زعیم أنھ على إلیھ یُنظر
 متابع، ملیون 1.7 من أكثر االجتماعي التواصل موقع على متابعیھ عدد یبلغ الذي جمال
 قالةاست تقدیم منھا وإعالنھ الریاض في الحریري سعد اللبناني الوزراء رئیس احتجاز انتقد

 بعنوان 2017 الثاني نوفمبر/تشرین 13 یوم مقاال الخصوص بھذا وكتب حكومتھ،
 ."لبنان في كاملة فوضى تثیر "السعودیة

 االختفاء
 القنصلیة شھدت إذ األذھان، في عالقا 2018 األول أكتوبر/تشرین 2 الثالثاء تاریخ سیبقى

 العالم، عبر صحفي ھال تعرض التي الحوادث أغرب من واحدة إسطنبول في السعودیة
 الباب أمام خطیبتھ كانت بینما محیرا لغزا القنصلیة مبنى خاشقجي دخول شكل حیث

 .الحین ذلك منذ یخرج ولم دخل أنھ إال تنتظره،
 15 من مكون فریق بأیدي القنصلیة مبنى في قُتل خاشقجي أن التركیة الشرطة وتعتقد
 .نفسھ الیوم في وغادروا نبولإسط إلى خصیًصا أتوا -مسؤولون بینھم- سعودیا

 القنصلیة غادر أنھ على الریاض أصرت بینما وتقطیعھ، تعذیبھ عن مصادر وتحدثت
 .مقتلھ أو اختفائھ بموضوع لھا عالقة ال وأن بقلیل، دخولھا بعد مباشرة

 المؤلفات
 العرب.. و"ربیع سبتمبر"، 11 بعد السعودیة حرجة.. "عالقات خاشقجي مؤلفات بین من

- یروي الذي السعودي" السوق "احتالل كتاب إلى باإلضافة )،2013( اإلخوان" زمن
 ."البطالة أزمة ولد مما السعودي، السوق على األجانب استیالء "قصة -مؤلفھ بحسب
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 *دكتور خالد الخاطر
االقتصادیة التعثر المتزاید الذي انتاب في الفترة األخیرة العدید من الشركات والمشاریع 

الكبرى في بعض دول مجلس التعاون الخلیجي، یشیر إلى أن الكثیر من ھذه المشاریع لم 
 .تكن مجدیة أساسا وغیر قابلة لالستدامة، ألنھا لم تستوف دراسات جدوى حقیقیة

فھي إما أن تفشل بعد إطالقھا ولو بعد حین كبعض الشركات والمشاریع التي تتعثر اآلن 
اإلمارات بالقطاع العقاري والمالي، أو ال ترى النور أساسا لتعثر إطالقھا كما في عدة في 

مشاریع بالمملكة العربیة السعودیة، مثل طرح أسھم أرامكو، ومشروع الطاقة الشمسیة، 
 .ومدینة نیوم، وقناة سلوى المشكوك في جدواھا

 توسع مفرط
 -خصوصا وفي القطاع العقاري-اریع وكالعادة یكون ھناك توسع مفرط في مثل ھذه المش

مع ارتفاع الفوائض النفطیة، ثم بعد انھیار أسعار النفط ینھار معھا الكثیر من ھذه 
 .المشاریع



فھناك علة یصاب بھا السیاسیون مع تھاطل الدوالرات البترولیة علیھم وھي قصر النظر 
مدروس على مشاریع قد ال الذي یؤدي إلى اإلفراط في التفاؤل والتوسع في اإلنفاق غیر ال

تكون مجدیة وال قابلة لالستدامة، بل قد تقود إلى نتائج كارثیة. واألمثلة على ذلك كثیرة، 
 .منھا مشروع النھر العظیم الذي أطلقھ القذافي في قلب الصحراء اللیبیة

 إن الكثیر من ھذه المشاریع ومنھا شركات الطیران، تعتمد على الدعم الحكومي الذي یعتمد
 .بدوره على مداخیل النفط، وعلى تفاؤل مفرط بأسواق رائجة

وقد تكون ھذه المشاریع أیضا بھدف المفاخرة والمظاھر االحتفالیة، وقد یدخل فیھا عامل 
الفساد وتربح بعض األطراف المتنفذة التي قد تكون على علم مسبق بعدم جدوى تلك 

 .المشاریع، ولكنھا مع ذلك تنفذ بھدف التربح

عندما تتقلص مداخیل النفط وتنكمش االقتصادات، یتقلص معھا الدعم الحكومي لتلك لكن 
المشاریع، ویتقلص تبعا لذلك حجم الطلب علیھا سواء أكان محلیا أو خارجیا، بل وعلى 

 .مستوى المنطقة بأسرھا، وعلى اإلقبال علیھا وعلى مشاریعھا واالستثمار فیھا
فكل شيء في ھذه المنطقة مرتبط ببرمیل النفط، ویقیّم من منظور 

 .الزاویة الضیقةالعالم الخارجي من ھذه 

وعادة ما تنتھي دورة الرواج النفطیة بفقاعة في أسواق األصول، 
یتبخر معھا الكثیر من قیم ھذه األصول ومدخرات األفراد، وترتفع 
بعدھا العجوزات الداخلیة والخارجیة ومستویات الدین العام، وتدخل 
االقتصادات في دورة انكماش قد تطول حتى تعاود أسعار النفط 

فاعھا من جدید في دورة رواج نفطیة جدیدة تتبعھا دورة انھیار ارت
 .أخرى

وھكذا یتكرر ھذا النمط في دول مجلس التعاون منذ صدمة النفط 
 .حتى یومنا ھذا 1973األولى عام 

فال یزال النمو والتوسع االقتصادي مرتبطا بشكل مباشر بدورة أسعار 
 .النفط، ویعتمد على مدى االنكشاف علیھا

 تخبط في السعودیة
طغت في الفترات األخیرة كما لم یسبق لھا  -بل المخاطرة-أن روح المغامرة  لكن الملفت

مثیل في تاریخ ھذه الدول، من سرعة اإلقدام على تبني مشاریع كبرى وسیاسات لھا تبعات 
 .اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة جسیمة في المملكة العربیة السعودیة على وجھ الخصوص

لسیاسة السعودیة الحالیة ال تخلو من العشوائیة والتخبط والتردد أحیانا والتھور أحیانا فا
أخرى، كمشاریع شق قناة بحریة حول قطر وجدوى ذلك اقتصادیا وسیاسیا، وبیع أسھم 
أرامكو من عدمھ، ومدینة نیوم المشكوك في جدواھا االقتصادیة والقدرة على تمویلھا، 

ملیاردوالر، ولجوء صندوق الثروة  200للطاقة الشمسیة بتكلفة  وإطالق ثم إلغاء مشروع
السیادي السعودي لالقتراض لسد فجوة تمویلیة بینما یفترض في الصنادیق السیادیة أن 

" 
ھناك علة یصاب 
 بھا السیاسیون مع
تھاطل الدوالرات 
البترولیة علیھم، 
وھي قصر النظر 
الذي یؤدي إلى 

اإلفراط في التفاؤل 
والتوسع في اإلنفاق 

غیر المدروس 
على مشاریع قد ال 
تكون مجدیة وال 
 قابلة لالستدامة

" 



إلى أن المملكة ستستنزف  2015أشارت دراسة نشرت عام  تغني عن االقتراض. وقد
 .2020احتیاطیاتھا األجنبیة بحلول 

ثة الرتزكارلتون وتبعاتھا السلبیة على المزاج االستثماري في المملكة، یضاف إلى ذلك حاد
لتتبعھا حادثة خاشقجي غیر محسوبة العواقب، التي یمكن أن تكشف عن مدى التھور الذي 

قد یصل إلیھ ُمتَِّخذ القرار في المملكة في ھذه الفترة، لتلقي بظالل أشد قتامة على مستقبل 
اتھا االستثماریة ومصداقیة سیاساتھا االقتصادیة وغیر االستثمار فیھا وعلى شراك

وحتى  االقتصادي االقتصادیة ومدى قابلیتھا لالستمرار، بل وقابلیتھا لزعزعة االستقرار
 السیاسي أیضا.

فإذا ما ثبت تورط النظام السعودي في قتل خاشقجي في قنصلیة بالده بإسطنبول فسیكون 
 أعلى سلم ُمتَِّخذي القرار في السعودیة.لذلك عواقب سیاسیة وخیمة قد تطال 

 

قضیة اختفاء خاشقجي ستلقي بظالل أشد قتامة على مستقبل االستثمار 
 (الجزیرة) بالسعودیة

فیما یتعلق بالتحول الذي طرأ على مصداقیة السیاسات  -وإن بنَِسب متفاوتة-وكذلك الحال 
االقتصادیة في اإلمارات بعد األزمة الخلیجیة، وإسھام ذلك في التأثیر سلبا على مناخ 
االستثمار فیھا، خاصة دبي في ظل التوسع العقاري المفرط وبناء المدن الترفیھیة في 

ادي ومن یحاول االقتداء من محیط الجوار، والذي بدأت مالمح فشلھ نموذج دبي االقتص



إثر األزمة المالیة العالمیة  تلوح في األفق مرة أخرى بعد الصدمة األولى التي تعرض لھا
 .2008عام 

ولكن أكثر ما یثیر االستغراب أن تأتي ھذه الخطط والمشاریع في 
إطار رؤیة اقتصادیة متكاملة بناء على وصفة وضعتھا شركة مكنزي 

ة، بما علیھا من مالحظات كثیرة، منھا عدم للمملكة العربیة السعودی
التحدید السلیم لألولویات واإلصالحات الھیكلیة المطلوبة في المملكة 

لتعزیز االستقرار االقتصادي واالجتماعي أوال وقبل كل شيء (توفیر 
السكن، والصحة والتعلیم، والوظائف للمواطنین)، والحد من 

عار النفط وتقلباتھا، بجانب االنكشاف الكبیر والمزمن على دورة أس
التبعات السلبیة لتلك الخطة على سوق العمل وأداء القطاع الخاص، 
والمنھجیة التي طبقت بھا الضرائب، وغیر ذلك مما ال یتسع المجال 

 لذكره اآلن.

أضف إلى ذلك ما استجد من تطورات كبرى على الساحة السیاسیة 
رات الربیع العربي، والجیواقتصادیة في المنطقة منذ اندالع ثو

خصوصا بشكل مباشر في قمعھا وتمویل  وانخراط دول حصار قطر
الثورات المضادة لھا، وتثبیت الدكتاتوریات األخرى، وكان آخرھا 

البحرین ومصر، في نقل واضح لصراع بقاء دكتاتوریات النفط 
الخلیجیة إلى خارج حدودھا الجغرافیة، إلى أخواتھا دكتاتوریات 

ر لمواجھة الخطر الداھم الجدید في عقر داره درءا محیط الجوا
 النتشاره.

نموذج النمو   ریع النفط وعدالة التوزیع
والقائم على استخراج مورد  االقتصادي المتبع في دول مجلس التعاون منذ نصف قرن

طبیعي واحد ھو النفط وإعادة توزیع مداخیلھ في االقتصاد بشكل متسق مع تعزیز 
السیاسیة القائمة منذ عقود وتعظیم فرص البقاء في السلطة إلى ما ال نھایة، ولیس األوضاع 

بالضرورة أن یكون متسقا مع ھدف عامة الشعب في تعظیم مخرجات التنمیة والرفاه 
فشل في تحقیق االستقرار االقتصادي  لم یعد قابال لالستمرار، إذ االجتماعي.. ھذا النموذج
وتوفیر الوظائف ألفواج الخریجین المتزایدة سنویا، والخدمات  (استقرار األسعار والدخل

العامة والبنى التحتیة من صحة وتعلیم وسكن وعیش كریم للمواطن، بموازاة النمو 
 السكاني).

وفي ذلك إخالل خطیر من جانب الدولة الخلیجیة الریعیة بالعقد االجتماعي الذي یستوجب 
االقتصادي واالجتماعي وسبل العیش الكریم كحق  على الدولة بمقتضاه توفیر االستقرار

 مكتسب للمواطن في ریع النفط مقابل عدم المحاسبة السیاسیة.

وھذه الظاھرة تبدو أكثر وضوحا وحدّة في أكبر االقتصادات حجما وأكثرھا ثراء بالموارد 
 .الطبیعة والبشریة في المنظومة الخلیجیة، وھو االقتصاد السعودي

" 
عادة ما تنتھي 
دورة الرواج 

النفطیة بفقاعة في 
أسواق األصول، 
تتبخر معھا الكثیر 

من قیم ھذه 
ومدخرات األصول 

األفراد، وترتفع 
بعدھا العجوزات 

الداخلیة والخارجیة 
ومستویات الدین 
العام، وتدخل 

االقتصادات في 
 دورة انكماش

" 



یجة التي تبدو حتمیة في ظل بقاء ھذه األوضاع على ما ھي علیھ دون إجراء وبالتالي فالنت
إصالحات جذریة، ھي زعزعة االستقرار االقتصادي واالجتماعي ومن ثم حتمیا 

 .االستقرار السیاسي لھذه األنظمة

أكتوبر/تشرین األول الحالي أن عدم المساواة في الدخل ھو  9وتشیر دراسة نشرت یوم 
ول مجلس التعاون بین دول الشرق األوسط الذي یعدّ بدوره األعلى على األعلى في د

 .مستوى العالم

% من السكان على ما 10فبحسب الدراسة تحصل طبقة أقلیة فاحشة الثراء مكونة من 
% من الدخل، بینما الكتلة الكبرى من السكان فقیرة، مع تشرذم الطبقة الوسطى، 65نسبتھ 

% في الوالیات المتحدة، وأعلى قلیال 55لة أوروبا الغربیة و% في حا37وذلك مقارنة مع 
 .من مثیلتھا في جنوب أفریقیا وریثة نظام الفصل العنصري

أضف إلى ذلك اآلن، یحّمل ھذا النموذج الفاشل أساسا عبئا إضافیا في محاولة للعب دور 
والمحیط اإلقلیمي ومحاولة إعادة مماثل لتثبیت الدكتاتوریات اآلیلة للسقوط في دول الجوار 

تأھیل الساقط منھا لیس حبا فیھا ولكن درءا النتشار العدوى منھا، واإلنفاق في سبیل 
تحقیق ذلك على التسلّح وتبدید ثروات شعوبھا، والدخول في حروب استنزاف (كما ھو 

أي وقت بل واستجداء الحمایة من الغرب التي أصبحت مكلفة أكثر من  ،(الحال في الیمن
مضى في عھد الرئیس األمیركي دونالد ترامب "الصدیق المحب"، ولكن "األحمق" الذي 

ال یعلم، والذي لم یكتف بنصف تریلیون دوالر ظفر بھا  قد یؤذي صدیقھ من حیث یعلم أو
في زیارة خاطفة، بل ال یفتأ یطلب المزید بمناسبة وبغیر مناسبة، ویذّكر أصدقاءه وحلفاءه 

ومھینة بمدى ھشاشة أنظمتھم التي لن یكتب لھا البقاء ألسبوعین لوال حمایتھ بطریقة فجة 
 .لھم، ولذلك فعلیھم الدفع ثم الدفع، وبالتي ھي أحسن، مقابل البقاء

 ابتزاز ترامب
ومن جھة أخرى، فإن ترامب ال یترك لحلفائھ في "دكتاتوریات 
النفط الخلیجیة" مجاال لتنفس الصعداء، واالستفادة ولو قلیال من 
ارتفاع أسعار النفط للتعویض ولو بعض الشيء عما لحق بھا 

بتحوالت ھیكلیة ومن غیر جراء انھیار أسعاره في أسواق تمر 
 .المتوقع أساسا أن تعاود االرتفاع إلى سابق عھدھا

فھو ال یزال یمارس ضغوطھ علیھم بزیادة اإلنتاج لخفض 
األسعار في مفارقة عجیبة بین المطالبة بالدفع، وبین المطالبة 
بزیادة إنتاج النفط الذي یؤدي إلى تقلیص مداخیل ھذه الدول! 

إال  مرھا! فمن أین تدفع مقابل تلك الحمایة؟ فتركھا في حیرة من أ
أن  إذا باعت أصولھا وموارد أجیالھا القادمة في باطن األرض قبل 

ترى النور وتراھا، أو إذا استولت على أراضي الغیر وموارده 
 .بالقوة، ولكن لن یتم ذلك أیضا دون دفع مقابل لترامب

النفطیة  لقد كنّا نتصور أن تحّول أو انھیار أنظمة الممالك
أو عند نضوبھ، لكن ما استجد من  الخلیجیة سیحدث بعد انھیار سعر برمیل النفط وكساده

-أحداث جسام بعد اندالع ثورات الربیع العربي ووصول قادة قصار النظر وقلیلي الخبرة 

" 
استجداء الحمایة 
من الغرب أصبح 

مكلفا في 
ترامب الذي  عھد

لم یكتف بنصف 
تریلیون دوالر 

ظفر بھا في زیارة 
خاطفة، بل ال یفتأ 

لب المزید یط
بمناسبة وبغیر 

 مناسبة
" 



تطلعات   إلى سدة السلطة، ورد الفعل الذي تتعامل بھ ھذه القیادات مع -ومعھم ترامب
ب الجوار العربي نحو العدالة والكرامة والعیش الكریم والحریة، واستنزاف شعوبھا وشعو

ثروات شعوبھا في قیادة ثورات مضادة لقمع تطلعات تلك الشعوب ومحاولة تثبیت 
الدكتاتوریات اآلیلة للسقوط وإعادة تأھیل الساقط منھا، وخضوعھا البتزاز ترامب مقابل 

فقد تبین أنھا تقوم بفعل كل شيء، إال الشيء الوحید  تثبیتھا كأنظمة دكتاتوریة استبدادیة،
اإلصالح  الصحیح والضامن لبقائھا، وھو االستجابة لمطالب وتطلعات شعوبھا إلى

 .واإلشراك في القرار والثروة

فھذه األنظمة غلبت علیھا عقلیة فرعون التي ُجبلت علیھا فآثرت خیار المواجھة، وعدم 
اذ على كل شيء، وھو ما ال یبعث على التفاؤل بمستقبل التنازل عن أي شيء، واالستحو

أكثر إشراقا لھذه المنطقة، ویُخشى أن االنھیار قد أصبح أكثر قربا مما كان متوقعا، وقبل 
 .انھیار برمیل النفط أو نضوبھ
______________ 

 .بجامعة كامبریدج البریطانیة باحث في السیاسة النقدیة وعلم االقتصاد السیاسي*
 مصدر : الجزیرةال
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 عربي األخبار

صحیفة تركیة: القنصل السعودي 
 بإسطنبول یعیش حالة ذعر

 ساعة 19قبل 
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 (القنصل السعودي بإسطنبول محمد العتیبي یلزم بیتھ منذ أربعة أیام (رویترز

 إسطنبول -الجزیرة نت
محمد العتیبي  إسطنبول إن القنصل العام السعودي في قالت صحیفة "یني شفق" التركیة

یعیش حالة ذعر، ویلزم بیتھ منذ أربعة أیام بعد أن ألغى كل مواعیده بسبب قضیة اختفاء 
 جي بالقنصلیة منذ أكثر من أسبوع.الصحفي جمال خاشق

أكتوبر/تشرین األول الجاري بعد أن دخل مبنى  2وكان خاشقجي قد اختفى ظھر یوم 
القنصلیة ولم یخرج منھ، وتحدثت تقاریر صحفیة وتصریحات لمسؤولین أتراك عن أنھ 

 .تم تعذیبھ وقتلھ ونقل جثمانھ إلى مكان/أماكن مجھولة

سعودیا قالت إنھم أعضاء بفریق أمني  15م أسماء وصور كما نشرت صحف تركیة منذ أیا
خاص قدم إلسطنبول في الیوم نفسھ بھدف اختطاف أو اغتیال خاشقجي، حیث دخلوا مبنى 

 القنصلیة وغادروه بعد ساعات في سیارات دبلوماسیة توجھ بعضھا إلى بیت القنصل.

نصلیة وعذبھ وقتلھ، ثم وذكرت أیضا أن الفریق األمني المذكور استجوب خاشقجي في الق
 قطع جثتھ إلى أجزاء نقلھا خارج المبنى.
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وفي التفاصیل الجدیدة التي نشرتھا أمس، تقول "یني شفق" إن خاشقجي تبادل أطراف 
الحدیث مع العتیبي بمكتبھ الشخصي لبعض الوقت قبل أن یدخل عنصران من الفریق 

 األمني ویقتاداه بالقوة إلى الغرفة المجاورة.
الصحیفة، حاول خاشقجي مقاومتھم لكن تمت السیطرة علیھ بعد حقنھ بمادة في ووفق 

جسده. وأوضحت أنھ قتل وقطع جسده إلى أجزاء على ید الحرس الشخصي لولي العھد 
 .محمد بن سلمان األمیر

 

 (الصحافة التركیة) خاشقجي لحظة دخولھ القنصلیة في إسطنبول

في أن أجزاء من جثة خاشقجي نقلت  -وفق ما أشارت الصحیفة- الشرطة التركیة وتشتبھ
 متر. 300القنصلیة بنحو  في حقائب كبیرة إلى منزل العتیبي الذي یبعد عن مبنى

أن الفریق األمني قُّسـم لفریقین، األول تكفل باالستنطاق والقتل،  وأضافت "یني شفق"
والثاني بتنظیف مسرح الجریمة وإخفاء األدلة، مشیرة إلى أن عملیات مسح األدلة ُسـجلت 

 وحصلت علیھا االستخبارات التركیة.

وتقول الصحف المحلیة إن  القنصلیة ومنزل العتیبي،وتطالب السلطات التركیة بتفتیش 
 الشرطة قد تصل إلى حد القیام بأعمال حفر في المبنیین بحثا عن جثة خاشقجي.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
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وصباح الیوم السبت، ألمحت تركیا إلى توجھھا بھذا المنحى، حیث أعلن حزب العدالة 
ق المشترك مع والتنمیة الحاكم أن أنقرة تتبع مسار تحقیق مستقل منفصل عن التحقی

 الریاض.

ویجیز القانون الدولي للسلطات المحلیة بكل دولة إسقاط الحصانة عن البعثات الدبلوماسیة 
وقوع  األجنبیة في أربع حاالت: إیواء الفارین من العدالة، اشتعال حریق بمقر البعثة،
یة، وفي حالة اعتداء على أحد الموجودین بمقر البعثة واستغاثتھ برجال السلطة العامة المحل

 استخدام مقر البعثة لما یھدّد أمن واستقرار الدولة المضیفة.

قضیة خاشقجي، إذ تتابع تركیا الحدث  ویرى مراقبون أن الحالتین األخیرتین تنطبقان على
كقضیة أمنیة كبیرة وتھتم بتداعیاتھا على أمن البالد، فضال عن ارتباطھا الشخصي بخطیبة 

نكیز التي استنجدت بحكومة بالدھا منذ ساعات االختفاء خاشقجي التركیة خدیجة ج
 األولى.

 المصدر : الصحافة التركیة
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كیف فضحت ساعة آبل ما حدث 
 لخاشقجي بالقنصلیة؟
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 (ساعة آبل یمكنھا تتبع نشاط المستخدم وبعض وظائفھ الحیویة (الفرنسیة

 إسطنبول-الجزیرة نت
التسریبات تباعا حول المزید من التفاصیل المتعلقة بلغز االختفاء الغامض تتوالى 

 التركیة. إسطنبول لإلعالمي السعودي جمال خاشقجي في قنصلیة بالده بمدینة
اغتیال خاشقجي  -أنقرة عبر وسائل إعالمیة مقربة من-وترجح أغلب المعطیات المسربة 

داخل القنصلیة، حیث كشفت صحیفة "صباح" التركیة بعددھا الصادر  وقتلھ بطریقة بشعة
" في آبلالیوم السبت ما قالت إنھا تفاصیل مھمة حول دور ساعة الید الذكیة من نوع "

تزوید األمن التركي بمعلومات حول مصیر الصحفي الذي اختفت آثاره منذ الثاني من 
 أكتوبر/تشرین األول الجاري.

ووفقا للصحیفة، فقد كان خاشقجي یرتدي مثل تلك الساعة عند دخولھ القنصلیة، وقام 
المسجلة على "آي كالود" (تخزین بتسجیل ما حدث معھ منذ دخولھ المبنى، ورفع المواد 

 سحابي) مرتبط بھاتفھ الذي تركھ مع خطیبتھ خارج المبنى.
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وبحسب التقریر الذي أبرزتھ "صباح" على صفحتھا األولى، تقول الصحیفة إن 
التسجیالت تظھر تعرض خاشقجي للضرب والتعذیب قبل قتلھ على ید فریق االغتیال 

 السعودي.

ن اكتشفوا قیام خاشقجي بتسجیل مالبسات تعذیبھ وقتلھ، وأضافت الصحیفة "السعودیو
التي كانت قد بدأت -فقاموا بمسح بعض الملفات عن التسجیل، لكن االستخبارات التركیة 

 تمكنت من استرجاع كافة التسجیالت وحفظ نسخ احتیاطیة منھا". -بمتابعة حادث االختفاء

 

 (الصحافة األمیركیة) ةخاشقجي ترك ھاتفھ مع خطیبتھ خارج مقر القنصلی

 حلقة جدیدة
حلقة جدیدة في حل لغز  -حول دور ساعة "آبل"-وتضیف روایة الصحیفة التركیة 

االختفاء بعد یوم واحد من تسریبات لصحیفة "یني شفق" المقربة من الحكومة أیضا، والتي 
 حملت تفاصیل في ذات اإلطار.

التركیة تملك تسجیال یمثل دلیال قاطعا وموثقا على فقد قالت "یني شفق" إن المخابرات 
 اغتیال اإلعالمي السعودي بقنصلیة بالده.

ظھرا بعدما ترك  1:15منفردا عند الساعة  ووفقا للصحیفة، فإن خاشقجي دخل القنصلیة
ھاتفھ بالخارج مع خطیبتھ حیث استقبل بمكتب القنصل لعدة دقائق تبادل فیھا الحدیث معھ، 

 رفة اثنان من فریق االغتیال وقاما بضربھ وجره إلى غرفة ثانیة.ثم دخل الغ



أن خاشقجي حاول االستغاثة والصراخ،  -بحسب الصحیفة-ویسمع من التسجیل الصوتي 
لكن فریق االغتیال واصل االعتداء علیھ ثم قام بتخدیره وإسقاطھ على األرض، ثم سحبھ 

  بمنشار عظام. إلى غرفة ثالثة، وقام بقتل خاشقجي وتقطیع جثتھ

ووفق التسجیل الذي أشارت لھ الصحیفة، فإن عددا من فریق االغتیال غادر مقر القنصلیة، 
ثم جاء عدد آخر لتنظیف مكان القتل والتقطیع، بینھم العقید محمد الطبیقي مدیر الطب 

 الشرعي باإلدارة العامة لألدلة الجنائیة باألمن العام في المملكة.

 

نقلت عن مصادر أمنیة أن خاشقجي اعتِدَي علیھ وقتلھ بغرفة مجاورة صحف تركیة 
 (غیتي) لغرفة القنصل

 لغز الحقائب
وعلى عھدة "یني شفق" فقد أتى باقي فریق االغتیال لتنظیف مسرح الجریمة وإخفاء آثار 

قاموا القتل وتقطیع الجثة، ثم خرج بعضھم من القنصلیة حاملین حقائب كبیرة كانوا قد 
 بشرائھا من سوق "سیركجي" بإسطنبول.

ووفق الصحیفة أیضا، فإن ھذه الحقائب كانت ھي ذاتھا التي أخفیت فیھا جثة خاشقجي 
 مقطعة، وقد ظھرت في التسجیل الذي عرضتھ المخابرات التركیة بوسائل اإلعالم مؤخرا.



توجھت إلى منزل القنصل وقالت أیضا "تم تحمیل الحقائب بسیارة مرسیدس (ماركة فان) 
الذي یبعد حوالي خمسمئة متر عن مقر القنصلیة، األمر الذي دفع باألمن التركي للتوقع 

 بدفن أجزاء من جثة خاشقجي بحدیقة المنزل".

أن ما تبقى من جثة خاشقجي دفن بمكان ما في  -وفق روایة الصحیفة-ویعتقد األمن التركي 
 أو "كارتل" في إسطنبول.محیط مناطق "مالت بیھ" أو "بندك" 

سیارة جمیعھا تحت رقابة السلطات التركیة إال  26وتؤكد "یني شفق" أن القنصلیة تمتلك 
واحدة خرجت عن الرقابة لمدة ست ساعات بمحیط المناطق الثالث المذكورة، واختفت 
خاللھا عن األنظار. ولم یتسن للجزیرة التأكد من صدقیة ما ورد بالصحیفة من طرف 

  ل.مستق
 المصدر : الجزیرة
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