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 (أرشیف-أردوغان أكد أنھ "سیعري" كل الحقائق في قضیة خاشقجي (رویترز

أنھ سیعلن كل الحقائق بشأن مقتل الصحفي  أردوغان أعلن الرئیس التركي رجب طیب
 ."یوم الثالثاء المقبل، وسیعرض التفاصیل "بطریقة مختلفة جداجمال خاشقجی السعودي

وقال أردوغان خالل كلمة ألقاھا الیوم األحد بمناسبة افتتاح أحد المشروعات 
شخصا  18شخصا إلى ھنا (إسطنبول)؟ ولماذا تم اعتقال  15لماذا جاء  "إسطنبول في

 ."؟ ینبغي اإلفصاح عن جمیع تفاصیل ھذه األمور(السعودیة (في

وأضاف "سأتحدث عنھا بشكل مختلف جدا یوم الثالثاء خالل خطابي أمام الكتلة البرلمانیة 
 ."(لحزب العدالة والتنمیة)، وسأخوض في التفاصیل حینھا

نعري كل التفاصیل، وسأتحدث عن كل ما یتم تداولھ بخصوصھا في المجتمع "س وتابع
 ."الدولي، وعن األطراف التي تتناولھا
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وفي وقت سابق الیوم، قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي للجزیرة إن فریق البحث 
ال الجنائي التركي توصل إلى أدلة تدعم بشكل كامل تصّور المدعي العام لجریمة قتل جم

 .أكتوبر/تشرین األول الجاري 2خاشقجي داخل القنصلیة السعودیة في إسطنبول یوم 

من موظفي القنصلیة السعودیة في إسطنبول،  25وذكر المصدر أن المحققین استجوبوا 
 .وأكد أن مكتب المدعي العام سیقدم كل األدلة والنتائج للرأي العام في الوقت المناسب

لتركیة قد أكدت أن ھناك أدلة على قتل خاشقجي داخل القنصلیة وكانت المصادر األمنیة ا
شخصا بقیادة ضابط االستخبارات  15وتقطیع جثتھ على ید فریق سعودي أمني مكون من 

 .السعودي ماھر المطرب

اعترافا رسمیا بمقتل خاشقجي داخل القنصلیة، لكنھا قالت  وأعلنت السعودیة لیل الجمعة
سعودیا على ذمة  18جار واشتباك باألیدي"، وأعلنت اعتقال إنھ فارق الحیاة بسبب "ش

 .التحقیقات
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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األمیركیة مقاال تحلیلیا للكاتب آدم تایلور بشأن مقتل  واشنطن بوست نشرت صحیفة
طرح فیھ عددا من األسئلة الرئیسیة التي قال إنھ یجب  جمال خاشقجي الصحفي

 .اإلجابة عنھاالسعودیة على
ویشیر الكاتب إلى أن السعودیة عرضت في وقت مبكر من یوم أمس السبت تفسیرا بشأن 

 .إسطنبول یوما من اختفائھ في القنصلیة السعودیة في 17ما حدث للخاشقجي، وذلك بعد 
 

ویقول إنھ على الرغم من أن السعودیة أكدت في النھایة على أن خاشقجي قد توفي داخل 
تتعارض مع المعلومات الواردة من مصادر أخرى، مضیفا القنصلیة فإن الروایة السعودیة 

 أنھ یبدو أن التفاصیل األساسیة مفقودة.
 

 ویطرح الكاتب تسعة أسئلة، ویقول إن السعودیة ال تزال بحاجة إلى اإلجابة عنھا، وھي:
 

 أوال: ھل كان خاشقجي یفكر حقا في العودة إلى السعودیة؟
یقول إن "المشتبھ بھم" في مقتل خاشقجي قد سافروا یشیر الكاتب إلى أن البیان السعودي 
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 ه.للقاء الصحفي، حیث سبق أن أشار إلى أنھ مھتم بالعودة إلى بالد تركیا إلى
 

لكن خاشقجي ذھب إلى القنصلیة السعودیة مع خطیبتھ التركیة خدیجة جنكیز التي قالت إن 
 خطیبھا كان یبحث عن وثیقة من الحكومة السعودیة تسمح لھما بالزواج.

 
ویضیف الكاتب أن خاشقجي كان قد أخبر أصدقاءه أنھ یشك في محاوالت كانت تجري 

ناشط األمیركي من أصول عربیة خالد صفوري أخبر إلغرائھ للعودة إلى السعودیة، وأن ال
 الصحیفة أن خاشقجي سبق أن أخبره أنھ ال یثق بتلك اإلغراءات قید أنملة.

 
إلى إسطنبول  رجال على األقل 15سافر  ثانیا: إذا كان ھذا األمر مجرد مناقشة فلماذا

 لحضور االجتماع؟
اء مع خاشقجي بدأ كمناقشة سرعان ما یقول الكاتب إن الروایة السعودیة تشیر إلى أن اللق

 إلى "قتال ومشاجرة بین بعض "المشتبھ بھم" وخاشقجي. تحولت
 

شخصا لتورطھم في  18ویشیر تایلور إلى أن السعودیة تقول إنھا احتجزت ما مجموعھ 
شخصا سعودیا وصلوا إلى  15مقتل خاشقجي، وأن الحكومة التركیة ربطت الحادثة بـ

 وجیزة من اختفاء الصحفي، وغادروا بعد ساعات.القنصلیة قبل فترة 
 

ویقول الكاتب إنھ لیس من الواضح لماذا كانت ھناك حاجة لمثل ھذه المجموعة الكبیرة من 
 الناس لمناقشة الخاشقجي بشأن رغبتھ في العودة إلى السعودیة.

 
وأعضاء في ثالثا: لماذا تضمنت ھذه المجموعة السعودیة خبیرا في الطب الشرعي 

 قوات األمن؟
یقول الكاتب إنھ إذا كانت ھذه مناقشة بسیطة فإنھ یبدو أنھ یعتبر من غیر الضروري 

 إرسال أعضاء من األجھزة األمنیة السعودیة.
 

عضوا من "الفرقة  12ویضیف أن واشنطن بوست قد كشفت عن أن ما ال یقل عن 
یھم شكال من أشكال االرتباط بأجھزة الضاربة" المزعومة التي حددتھا السلطات التركیة لد

 األمن في السعودیة.
 

خبیر في الطب الشرعي،  -وھو صالح محمد الطبیقي-ویشیر إلى أن أحد المشتبھ بھم 
 ومعروف عنھ خبرتھ في إجراء عملیات تشریح رائدة سریعة ومتنقلة.

 
السابق في وھو المسؤول –وینسب الكاتب إلى الباحث لدى معھد "بروكینغز" بروس ریدل 

العالقات السعودیة  ) ومؤلف كتاب عنسي آي أيوكالة المخابرات المركزیة األمیركیة (
 تصریحھ أن ھذه الروایة ال یمكن بلعھا. -األمیركیة

 
ویقول ریدل للصحیفة "ال أستطیع التفكیر في بدیل عن سبب احتیاجك لخبیر في الطب 

 د أن تغطي على أدلة جریمة".الشرعي ما لم تكن تری
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منشار عظام معھم  إحضار المشتبھ بھم ویضیف الكاتب أن البیان السعودي لم یشرح سبب
 إلى تركیا.

 رابعا: ما الذي حدث بالفعل داخل القنصلیة؟
في القنصلیة،  بأنھ "عراك أو مشاجرة" جرى یقول الكاتب إن الروایة السعودیة تصف ما

 اع مادي بین جانبین.وھي صیغة تنطوي على نز
 

رجال،  15غیر أن خاشقجي كان قد دخل القنصلیة من تلقاء نفسھ، والتقى فریقا مكونا من 
 مما یعني أن طرفي الشجار لم یكونا متعادلین.

 
ویشیر الكاتب إلى أنھ یُعتقد أن مسؤولین أتراكا أسمعوا نظرائھم في وكالة المخابرات 

لما جرى داخل القنصلیة من شأنھ إلقاء الضوء على ما  المركزیة األمیركیة تسجیال صوتیا
 حدث.

 
ویضیف أن ھذا التسجیل یمكنھ تقدیم أدلة رئیسیة لما حدث للخاشقجي، بما في ذلك إذا ما 

 كان موتھ متعمدا أو أنھ تعرض للتعذیب.
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 (رویترز) ولي العھد السعودي محمد بن سلمان

  دخول وغموض
 خامسا: ماذا حدث لجثة خاشقجي؟

یقول الكاتب إنھ على الرغم من أن السعودیة تعترف اآلن بأن الصحفي توفي داخل 
 القنصلیة فإن بیانھا السبت لم یكشف عما حدث للجثة.

 
مبكرة أشارت إلى أن أجزاء جثة خاشقجي قد تم إخراجھا من تركیا وأضاف أن تكھنات 

 المناطق الریفیة بالقرب من إسطنبول. فتشت مؤخرا على الرغم من أن السلطات التركیة
 

الجمعة أن مكان وجود جثة خاشقجي غیر  رویترز أن مصدرا سعودیا أخبر وأشار إلى
 واضح بعد تسلیمھ إلى "متعاون محلي" داخل تركیا.

 
 سادسا: لماذا قالت السعودیة إن خاشقجي غادر القنصلیة، في حین أن ھذا لم یحدث؟

القنصلیة فإن خطیبتھ خدیجة جنكیز التي كان  یقول الكاتب إنھ عندما لم یرجع خاشقجي من
 تنتظره في الخارج استشعرت الخطر ونبھت إلیھ.

  
غیر أن مسؤولین سعودیین أخبروا الصحفیین مرارا أن خاشجقي غادر القنصلیة من باب 

 خلفي بعد وقت قصیر من وصولھ، وأنھم أیضا قلقون بشأن مصیره.
كرر ما قالھ ھؤالء المسؤولون  محمد بن سلمان السعوديویضیف الكاتب أن ولي العھد 

 .في مقابلة مع وكالة بلومبیرغ في الخامس من أكتوبر/تشرین األول الجاري
 

ونسب الكاتب إلى بن سلمان قولھ للوكالة "فھت أنھ دخل وخرج بعد بضع دقائق أو ساعة 
واحدة، لست متأكدا، نحن نحقق في ذلك من خالل وزارة الخارجیة لنرى بالضبط ما حدث 

 في ذلك الوقت".
 سابعا: كیف لم یعرف ولي العھد باألمر؟

لي العھد كان على علم بما حدث یقول الكاتب إن الروایة السعودیة ال توحي بأن و
 لخاشقجي.

 
ة كلف ولي العھد بتشكیل وترؤس لجن سلمان بن عبد العزیز ویشیر إلى أن الملك السعودي

 وزاریة إلعادة ھیكلة رئاسة االستخبارات العامة وتحدیثھا بعد مقتل خاشقجي.
 

ویشیر تایلور إلى أن بن سلمان یعتبر القوة الحقیقیة في السعودیة، وأنھ یقود حملة 
لتحدیثھا، مضیفا أن بعض الخبراء یقولون إنھ یقف وراء حملة قمع لحریة التعبیر في 

 البالد.
 

بلوماسي أمیركي سابق رفیع المستوى القول للصحیفة بعد وقت قصیر وینسب الكاتب إلى د
 من اختفاء خاشقجي إنھ لم یكن ھذا لیحدث أبدا دون موافقة بن سلمان "ال، أبدا أبدا أبدا".

 
كما ینسب الكاتب إلى مسؤولین أمیركیین تصریحھم بأن مستشار ولي العھد سعود 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/8200428a-c8ed-456a-b879-f2556629f445
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مناصبھم أمس، وأن القحطاني كان وراء القحطاني كان من بین من تعرضوا للطرد من 
  محاوالت إغراء وجذب خاشقجي للعودة إلى السعودیة.

 
ویشیر تایلور إلى أن القحطاني سبق أن أطلق تغریدة على موقع تویتر العام الماضي تقول 

 "ھل تعتقدون أنني أستطیع أن أتصرف بمفردي دون أخذ األوامر؟".

 
 

 تغریدة
بعد الروایة السعودیة أمس فإن تغریدة القحطاني قد تمت مشاركتھا ویضیف الكاتب أنھ 

على نطاق واسع عبر وسائل التواصل االجتماعي "أنا موظف ومنفذ موثوق ألوامر الملك 
 وولي العھد".

 
ثامنا: ھل الرجال الذین اعتقلتھم السعودیة ھم نفس الرجال الذین تم التعرف علیھم من 

 جانب السلطات التركیة؟
شخصا، غیر أنھ من غیر  18یر الكاتب إلى أن الحكومة السعودیة أعلنت عن اعتقال یش

شخصا المشتبھ بھم الذین تم التعرف  15الواضح ما إذا كان ھؤالء األشخاص ھم نفس الـ
  علیھم من جانب السلطات التركیة.

 
بأن ھؤالء  وقال إن تقریرا لقناة العربیة اإلخباریة السعودیة كان في وقت سابق قد أفاد

 كانوا "سیاحا"، وأنھم كانوا متھمین زورا. 15الـ



 یوما حتى ظھر؟ 17تاسعا: لماذا استغرق البیان السعودي 
مھما تكن اإلجابات عن ھذه األسئلة فإنھ من الالفت للنظر أن األمر  یقول الكاتب إنھ

عندما أقرت استغرق وقتا طویال حتى تكشف السعودیة عن أن الخاشقجي قد مات، وذلك 
 الریاض أخیرا بوفاتھ، غیر أن الروایة السعودیة لیس من شأنھا أن یقتنع بھا كثیرون.

 
وینسب الكاتب إلى الخبیر في الشأن السعودي بجامعة "أوتاوا" توماس جونو قولھ في 

تغریدة على تویتر إن الوضع قد انكشف، وإنھ یمثل "ضعف القدرة اإلداریة السعودیة"، 
 نطباعا عاما عن الفشل"، وعن أن األمر یدل على طریقة خرقاء.وإن ھناك "ا

 المصدر : الجزیرة,واشنطن بوست
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 (أرشیف-خدیجة طالبت بالقصاص لخطیبھا خاشقجي (األوروبیة

توفیر حمایة على مدار الساعة للمواطنة التركیة خدیجة جنكیز  إسطنبول قررت والیة
 .الذي قتل داخل قنصلیة بلده في إسطنبول جمال خاشقجيخطیبة الصحفي السعودی

ونقلت وكالة األناضول التركیة لألنباء عن مصادر أمنیة قولھا مساء الیوم األحد إن القرار 
حمایة لخدیجة من قبل شعبة الحمایة في مدیریة أمن إسطنبول على مدار یقضي بتوفیر ال

 .ساعة 24
بمقتلھ  السعودیة عقب اعتراف تویتر وكتبت خدیجة أمس السبت رثاء لخطیبھا على موقع

 داخل القنصلیة، واستشھدت بإحدى آیات سورة البقرة "وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیھا وهللا
من بینھا "السعودیة قتلت خاشقجي"،  مخرج ما كنتم تكتمون"، وكتبت تحتھا وسوما عدیدة

 ."و"لكم في القصاص حیاة

أكتوبر/تشرین األول الجاري بعد دخولھ القنصلیة  2وقد اختفى خاشقجي ظھر یوم 
السعودیة في إسطنبول للحصول على وثیقة رسمیة تسمح لھ بإتمام الزواج من خطیبتھ 

  .ةالتركی
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 (كوشنر (یمین) وبن سلمان في العاصمة السعودیة الریاض (رویترز

جارید  أبلغ محمد بن سلمان جورنال إن ولي العھد السعودي وول ستریت قالت صحیفة
وكبیر مستشاریھ أنھ لن ینسى انقالب  دونالد ترامب صھر الرئیس األمیركي كوشنر

ولروایتھا بشأن مقتل الصحفي للریاض الغرب علیھ، في إشارة إلى االنتقادات الغربیة
 .جمال خاشقجي السعودي

ونقلت الصحیفة عن مصادر أن بن سلمان اتصل بكوشنر في الیوم الثامن من اختفاء 
بخصوص  واشنطن سر الغضب الحاصل في العاصمة األمیركیة خاشقجي، وتساءل عن

 .القضیة

في المقابل، بعث صھر ترامب برسالة قویة لبن سلمان مضمونھا ضرورة كشف ما حدث 
أكتوبر/تشرین  2دي الذي قتل بقنصلیة بالده بإسطنبول یوم فیما یتعلق بالصحفي السعو

 .األول الحالي
مقتل الصحفي  بشأن السعودیة مواقف الرئیس ترامب من وبینما تتباین من یوم آلخر

السعودي، یصدر سیاسیون أمیركیون آخرون مواقف صارمة، آخرھا ما قالھ السیناتور 
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من أنھ یعتقد أن ولي العھد السعودي یقف وراء قتل  بوب كوركر الجمھوري البارز
 .خاشقجي، وإنھ ال یصدق الروایة السعودیة التي تشیر إلى خالف ذلك

شخصا لقتل  15في السیاق نفسھ، قال السیناتور الجمھوري راند بول إنھ "ال یمكن إرسال 
معارض دون موافقة ولي العھد السعودي"، ووصف التفسیر السعودي للواقعة بأنھ 

 .""إھانة
بتحقیق شامل  ألمانیاو فرنساو بریطانیا وباإلضافة إلى الموقف األمیركي، طالبت كل من

وعاجل یكشف المسؤولیات بوضوح ویحاسب بشكل مالئم على الجرائم المرتكبة فیما 
 .یتعلق بقضیة مقتل الصحفي السعودي

 لمصدر : الجزیرة,الصحافة األمیركیةا
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 (موجة التندید بمقتل خاشقجي عمت مختلف أنحاء العالم (رویترز

بتحقیق شامل وعاجل یكشف المسؤولیات بوضوح  ألمانیاو فرنساو بریطانیا طالبت كل من
المرتكبة فیما یتعلق بقضیة مقتل الصحفي  ویحاسب بشكل مالئم على الجرائم

 .في قنصلیة بالده بإسطنبول جمال خاشقجي السعودي
لدول الثالث إن "ثمة حاجة عاجلة" لتوضیح ما حدث وقال البیان المشترك الصادر عن ا

بالضبط في مقتل الصحفي السعودي، ودعت إلى مزید من الجھود لكشف الحقیقة بطریقة 
 .شاملة وشفافة ومقنعة

وأضاف البیان أن "ال شيء یمكن أن یبرر قتل خاشقجي، وندین ذلك بأشد العبارات 
إلى تقدیم حقائق تدعم روایتھا لما  الریاض في بیانھا برلینوباریسو لندن الممكنة". ودعت

 .لتكون مقنعة حدث للصحفي السعودي
  

 الروایة السعودیة 
وفیما یدل على رفض الروایة السعودیة التي قالت إن خاشقجي توفي إثر شجار داخل 

بعد أن نفت على مدى أسبوعین أي عالقة لھا باختفائھ قال البیان  إسطنبول قنصلیتھا في
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بالضبط، أبعد من الفرضیات التي الثالثي "ال تزال ھناك حاجة ملحة لتوضیح ما حدث 
 ."أثارھا التحقیق السعودي حتى اآلن

دومینیك راب  اد األوروبياالتح وفي وقت سابق، قال وزیر شؤون انسحاب بریطانیا من
ردا على سؤال عما إذا كان یصدق  (بي بي سي )لھیئة اإلذاعة والتلفزیون البریطانیة

"ال، ال أعتقد أنھ معقول.. ندعم التحقیق التركي في القضیة، وترید  التفسیر السعودي
 ."الحكومة البریطانیة محاسبة المسؤولین عن ھذه الوفاة

وأضاف الوزیر البریطاني أن ھناك "عالمة استفھام جدیة على الروایة التي أعطیت"، 
أن كیفیة مشیرا إلى أن ھناك حاجة للتوصل إلى حقیقة ما حدث قبل اتخاذ قرار بش

 .التصرف

من جانبھ، قال وزیر المالیة الفرنسي برونو لومیر إن اعتراف السعودیة بأن خاشقجي قتل 
 .داخل قنصلیتھا في إسطنبول تقدم مرحب بھ

 
 .لكن لومیر حث المملكة على أن تواصل إجراء تحقیق مستفیض وشفاف حتى النھایة

 المصدر : وكاالت,الجزیرة
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 (أرشیف-الجبیر: نحرص على معاقبة من ارتكب الجریمة وعدم تكرار ما حصل (رویترز

األمیركي  فوكس نیوز السعودي عادل الجبیر في حوار مع تلفزیونقال وزیر الخارجیة 
 ھي من تقرر من یقودھا. السعودیة إن
 

جمال  عازمة على معاقبة المسؤولین عن جریمة مقتل الصحفي الریاض أن وأكد الجبیر
 لم یكن على علم بالواقعة. محمد بن سلمان ، موضحا أن ولي العھد السعوديخاشقجي

عاطفیة، في إشارة إلى تصریحات أعضاء  أمیركا تصریحات مشرعي أن وتابع
األمیركي تعتبر أن بن سلمان یقف وراء مقتل خاشقجي، وسط مطالبة  الكونغرس من

 بعضھم بإزاحتھ عن الحكم.
سلمان بن عبد  وفي السیاق ذاتھ، لم یرد الجبیر على سؤال فوكس نیوز عما إذا كان الملك

یقف خلف ابنھ محمد بن سلمان، واكتفى برد عام قال فیھ إن الملك مصمم على  العزیز
 .كشف الحقائق
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روایة سعودیة جدیدة في  رویترز وجاءت تصریحات الجبیر بعد ساعات من نشر وكالة
أكتوبر/تشرین  2یوم  إسطنبول قضیة خطف خاشقجي الذي دخل قنصلیة بالده في

 الجاري ولم یخرج منھا. األول

وبحسب الجبیر، فإن المدعي العام السعودي اكتشف أن التقاریر القائلة إن خاشقجي غادر 
ده على معاقبة من ارتكب الجریمة وعدم تكرار ما القنصلیة كاذبة، مؤكدا حرص بال

 حصل.
ADVERTISING 

invented by Teads inRead 

 

محمد بن سلمان ھو المتھم الرئیسي بقتل خاشقجي وفقا لمشرعین بارزین في 
 (أرشیف-األوروبیة) الوالیات المتحدة

 نفي وتعھد
وبین الوزیر السعودي في تصریحاتھ أنھ لم یكن ھناك أشخاص مقربون من ولي العھد 
السعودي متورطین في ھذه الجریمة التي لم یعلم بھا أي أحد في القیادة بمن فیھم ولي 

 العھد.

ونفى الجبیر علمھم بوجود تسجیالت صوتیة بشأن مقتل خاشقجي، مستبعدا أن یكون 
 جمیعھم في القنصلیة عند وقوع الجریمة. 15األشخاص الـ
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وتعھد الوزیر بمواصلة كشف جمیع الحقائق في ھذه القضیة مع استمرار التحقیقات، وأكد 
 سبة المسؤولین.أن الملك سلمان بن عبد العزیز مصمم على كشف الحقائق ومحا

ووصف الجبیر ما حصل لخاشقجي بالخطأ بأنھ أمر شنیع، موجھا تعازیھ إلى عائلتھ، الفتا 
 تاریخیة وإستراتیجیة ومھمة للبلدین. نطنواشإلى أن العالقات مع

وذكر في المقابلة التلفزیونیة ذاتھا أن التقاریر المتضاربة عن خروج خاشقجي من 
أدت إلى إجراء التحقیق السعودي، وأقر بعدم معرفة مكان جثة جمال  تركیا القنصلیة في

 خاشقجي.
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 وحوارات تقاریر األخبار

 لعنة دافوس الصحراء.. الریزت يف �ني العاصفة
 ساعات 4قبل 
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 (رغم االنسحابات الكبیرة من مؤتمر دافوس الصحراء ال یزال الریتز متمسكا بالمؤتمر (رویترز

ردود فعل متنامیة بخصوص تقاریر تفید بأن عمالء  السعودیة المملكة العربیةقد تواجھ 
بإسطنبول في  في القنصلیة السعودیة جمال خاشقجي الحكومة قتلوا بوحشیة الصحفي

مدة طویلة الثاني من أكتوبر/تشرین األول الحالي، ولكن واحدا على األقل من شركائھا منذ 
 .یتمسك بالمؤتمر الذي یعقد خالل الیومین القادمین

یّش لھ وسائلھ بن سلمان وج الصحراء الذي راھن علیھ دافوس وبات من المؤكد أن
خاشقجي، وبات الزخم الذي كان  الدبلوماسیة واإلعالمیة قد لعبت بھ عواصف دماء جمال

یحظى بھ محلیا ودولیا جزءا من ركام مدن الریح تتقاذفھ أمواج الغضب الدولي 
واالعتذارات والمقاطعات التي تتوافد على السعودیة من كل فج عمیق، حیث ألغى الرؤساء 

والنخب المالیة الواحد تلو اآلخر الحضور ردا على  وول ستریت بارزون فيالتنفیذیون ال
 .قتل خاشقجي

في المستقبل) فندق ریتز كارلتون في العاصمة  ویستضیف ھذا المؤتمر (مبادرة االستثمار
، وھو تجمع من فاحشي الثراء تدعمھ السعودیة، وبات یطلق علیھ الریاض السعودیة

 .سویسرا دافوس في الصحراء بعد اجتماع سنوي مماثل في
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 الریتز في عمق العاصفة

االقتصادیین بفكرة المؤتمر، الذي كان من المنتظر أن رغم تمسك بعض شركاء المملكة 
یجمع "فاحشي الثراء" وفق تعریف موقع ھافیغتون بوست األمیركي، فإن فرص نجاحھ 

ووصولھ إلى سقف الطموح السعودي تتناقص مع كل معلومة یّطلع علیھا العالم في سیاق 
 .قتل اإلعالمي خاشقجي جریمة

تھ األم "ماریوت" الدولیة ظال صامتین إزاء اختفاء بید أن فندق ریتز كارلتون وشرك
بشأن عالقتھما  خاشقجي. لم یقم ممثلو ریتز كارلتون وماریوت بالرد على أسئلة ھافبوست

 .بالحكومة السعودیة، ورفضا المقابلة
ADVERTISING 

invented by Teads inRead 
  

وقال شاھد برغوثي مدیر العالقات العامة في ماریوت إنترناشیونال "ال نناقش خصوصیة  
للفندق". وتقول الضیوف أو الجھات التي لنا معھا أعمال أو الذین قد یكونون زائرین 

منظمات حقوق اإلنسان إن انعدام الشفافیة لدى ماریوت الدولیة یتسق مع تاریخھ في التردد 
في انتقاد العائلة المالكة السعودیة، حتى عندما أصبح فندق ریتز كارلتون مسرحاً 

 .النتھاكات حقوق اإلنسان من قبل الحكومة السعودیة
 موئل الضیوف ومنصة األزمات

، كان فندق ریتز كارلتون وجھة الستضافة المملكة العربیة 2011افتتاحھ في العام منذ 
خالل زیارتھ في العام  دونالد ترامب السعودیة لقادة المال وزعماء العالم، بمن فیھم الرئیس

. وفي نوفمبر/تشرین الثاني الماضي، حولتھ الحكومة السعودیة أیضا إلى سجن 2017
محمد بن  مؤقت یضم مئات من األثریاء السعودیین الذین أمر ولي العھد السعودي األمیر

 .باحتجازھم في حملة القمع المستمرة منذ شھور سلمان
فقد تم نقل ما ال یقل عن عشرة أشخاص إلى المستشفى بعد التعذیب واالعتداء الجسدي 

، فقد توفي أحد الضباط تایمز نیویورك أثناء إقاماتھم في الفندق. وبحسب صحیفة
 .العسكریین السعودیین الذین اعتُقلوا في وقت الحق في الحجز

محدودة في ظل  قد تكون على الرغم من أن الحریة التشغیلیة التي تكون بید الشركات
مجموعة واسعة فإن جماعات حقوقیة تقول إن ھناك  الحكومات االستبدادیة مثل السعودیة،

من مشاركتھا في انتھاكات حقوق  -على األقل-من اإلجراءات المتاحة للشركات للحد 
 .اإلنسان

أرفیند غانسان "یمكن أن تكشف الشركات الفندقیة  من رایتس ووتشھیو ویقول المدیر في
ما یحدث في ممتلكاتھا، یمكن أن تحث مجموعات المراقبة أو وكاالت اإلغاثة على 

الزیارة، أو تنبیھ السفارات عندما تكون ھناك مخاوف أو أي شيء ینأى بھا عن أعمال 
 ."الحكومة

تفكیر في عالقتھا مع الحكومات وكیفیة تجنبھا وقال غانسان "تحتاج الشركات حقا إلى ال
التأثر بأعمالھا". تخاطر الشركات بتلویث عالماتھا التجاریة، وتتحمل مخاطر غیر 
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ضروریة عندما ال تكون لدیھا مبادئ توجیھیة محددة بوضوح حول كیفیة التعامل مع 
 .انتھاكات الحقوق واألزمات مثل ما حدث في ریتز الریاض

لجة الوضع، أعلنت ماریوت العالمیة في وقت سابق من ھذا العام أنھا تخطط وبدال من معا
إلنفاق ملیاري دوالر لمضاعفة عدد غرف الفنادق في المملكة العربیة السعودیة، ورسم 

 .مدیرو الشركة التنفیذیون صورة متفائلة لمستقبل ماریوت ھناك
ألیكس كیریاكیدیس "نحن  أفریقیاویقول رئیس ماریوت والمدیر اإلداري للشرق األوسط و

متحمسون للغایة لدعم إستراتیجیة المملكة في مجال السفر والسیاحة في البالد". وأضاف 
 ."اما استثنائیا"لقد كان ع

بعد أسابیع فقط من إعادة فتح فندق ریتز في فبرایر/شباط الماضي، قال كیریاكیدیس 
ین یجب أن یكونوا سعداء ألن الحكومة السعودیة تستھدف إن المستثمر لرویترز أیضا

 .الفساد، وإن عملیات ماریوت في المملكة لم تتأثر
  

لم تكن مجموعة ماریوت الدولیة الشركة الوحیدة التي حافظت على ھدوئھا عندما كانت  
المملكة أنھا سترفع حظرھا أفعال السعودیة تنعكس بشكل سیئ على أعمالھا. عندما أعلنت 

على قیادة المرأة السیارة في وقت سابق من ھذا العام، قامت العدید من شركات السیارات 
بإدارة حمالت إعالنیة كبیرة تحتفل بالتغییر واستھداف السائقات اإلناث. لكن بعد أن بدأت 

في خطر السلطات السعودیة بالقبض على ناشطات حقوق المرأة الالئي وضعن أنفسھن 
 .للدفاع من أجل السیاسة الجدیدة، فلم یكن لدى شركات صناعة السیارات ما تقولھ

وتأمل مجموعات حقوق اإلنسان في أن یغیر موت خاشقجي ھذا النھج بشكل جذري. وقال 
غانسان "لقد كانت الحكومة واضحة للغایة بشأن سلوكھا وما تفكر فیھ فیما یتعلق بحقوق 

"ال یشعر بالضیق بأي شكل من األشكال" بشأن مالحقة الشركات أو  اإلنسان"، مضیفًا أنھ
النقاد. وأضاف "ھناك خطر حقیقي اآلن بعد أن تصبح أي شركة مشتبھ فیھا باالنتماء إلى 

 ."الحكومة السعودیة

یقع فندق الریتز في المنطقة الملكیة من الریاض بین قصر الملك سلمان ومجلس الشورى 
وبالتالي یتربع في محیط إسترایتیجي، كما یتربع أیضا ضمن مقابل حي السفارات، 

 .السیاسة االقتصادیة السعودیة في محیط إستراتیجي آخر

وبین دافوس الصحراء وفندق الریتز قصة تشابھ وخیوط تقارب، فقد صمم الریتز وفق 
أحدث وأرقى المواصفات العالمیة لیكون محطة سیاحیة، لكن سلطات بن سلمان قضمت 

إلى سجن لمسؤولین وسیاسیین وأعضاء في  -في لحظة معینة-ھ السیاحي عندما حولتھ تألق
األسرة المالكة، أما دافوس أو حج المال إلى السعودیة فقد تحلل زخمھ ھو اآلخر أو كاد 

 .یذوب كالملح مع حركات المنشار السعودي في جسد خاشقجي وفقا للتسریبات التركیة
 ن بوستالمصدر : الجزیرة,ھافینغتو
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سيناتور مجهوري: �ن سلامن ٔأمر بقتل �اشقجي وجتاوز 
 �دوده
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-(األوروبیةمحمد بن سلمان ھو المتھم الرئیسي بقتل خاشقجي وفقا لمشرعین بارزین في الوالیات المتحدة 
 (أرشیف

إنھ یعتقد أن ولي العھد السعودي  بوب كوركر قال السیناتور الجمھوري البارز
، وإنھ ال یصدق خاشقجي جمال یقف وراء قتل الصحفي السعودي محمد بن سلمان األمیر

 .التي تشیر إلى خالف ذلك السعودیة الروایة
مجلس الشیوخ  في وھو رئیس لجنة العالقات الخارجیة-وصرح السیناتور كوركر 

 ."قائال "نعم أعتقد أنھ (محمد بن سلمان) فعلھا "سي أن أن "في مقابلة مع شبكة- األمیركي

محمد بن  وأكد السیناتور األمیركي أنھ بحسب التقاریر االستخباراتیة التي قرأھا، فإن
 .عودیة على ذلكسلمان یقف وراء قتل جمال خاشقجي، وال بد من معاقبة الس

وأضاف كوركر "ال نصدق الروایة السعودیة" بشأن مقتل خاشقجي، "وال أعتقد أن أحدا 
یثق فیھا"، معتبرا أن السعودیین فقدوا كل مصداقیة في تفسیراتھم بشأن ما جرى 

 .لخاشقجي
ADVERTISING 
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invented by Teads inRead 
األمیركي من االطالع على  الكونغرس ودعا السیناتور األمیركي إلى تمكین أعضاء

 .التسجیالت التي یملكھا الجانب التركي بشأن مقتل جمال خاشقجي

 "أخطاء عدیدة"
بن سلمان "ارتكب أخطاء منذ تولیھ منصبھ، ومن بینھا حصار قطر  وشدد كوركر على أن

 ."الحد بقتل خاشقجيواعتقال سعد الحریري (رئیس وزراء لبنان)"، مضیفا أنھ "تجاوز 

شخصا لقتل  15في السیاق نفسھ، قال السیناتور الجمھوري راند بول إنھ "ال یمكن إرسال 
معارض دون موافقة ولي العھد السعودي"، ووصف التفسیر السعودي للواقعة بأنھ 

 .""إھانة
إن تصریحات أعضاء الكونغرس من  واشنطن وقالت مراسلة الجزیرة بیسان أبو كویك من
دونالد  على الرئیس األمیركي -في ما یبدو-كال الحزبین الدیمقراطي والجمھوري تؤثر 

 .الذي أدلى بتصریحات متضاربة بشأن الروایة السعودیة ترامب
عودیة التي أشارت إلى مقتل وكان ترامب قد عبّر في بادئ األمر عن ثقتھ في الروایة الس

، لكنھ عاد وقال إن الروایة إسطنبول خاشقجي في شجار وقع داخل القنصلیة السعودیة في
على خداع وكذب، غیر أنھ في الحالتین أوضح أنھ لم یطلع على معلومات ربما تنطوي 

 .تشیر إلى ضلوع محمد بن سلمان في األمر
سي آي  )من جانب آخر، قال المدیر السابق لوكالة المخابرات المركزیة األمیركیة

تظر أن یقول أحد من العائلة في مقابلة مع قناة "أم أس أن بي سي" إنھ ین جون برینان( أي
المالكة في السعودیة للملك سلمان إن ابنھ المفضل محمد ھو من أمر بھذا "العمل المتھور 

 ."والوحشي والمروع

وأضاف برینان "إذا كان ولي العھد السعودي ھو السرطان في ھذه الظروف، فیجب إیجاد 
ع السعودیة". وأشار إلى أن طریقة الستئصال ذلك السرطان، والمضي قدما في العالقة م

"شخصیات كبیرة في الحزب الجمھوري أخبروني أنھم غاضبون ومصرون على معرفة 
 ."ما یحدث

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 (أرشیف-(رویترزمؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار في السعودیة یعقد برعایة ولي العھد محمد بن سلمان 

أعلنت مجموعة میتسوبیشي المالیة الیابانیة أن أحد رؤسائھا التنفیذیین لن یشارك في 
، لینضم إلى قائمة طویلة من رؤساء السعودیة مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار في

الشركات والوزراء والمسؤولین الذین قرروا مقاطعة المؤتمر بسبب قضیة مقتل 
 .جمال خاشقجي الصحفي

وقال متحدث باسم مجموعة میتسوبیشي المالیة الیوم األحد إن الرئیس التنفیذي للذراع 
وغو مایك لن یحضر المؤتمر، لكنھا ستوفد بدال منھ إیتشي المصرفیة للمجموعة كانیتس

یوشیكاوا نائب رئیس البنك. وأضاف المتحدث أن القرار أخذ بعد "تقییم الظروف بشكل 
 ."شامل

في غضون ذلك تعرض رئیس شركة سیمنس األلمانیة للھندسة والتكنولوجیا لضغوط من 
النسحاب من المؤتمر السعودي، الذي إلى ا سیاسیین بارزین في بلده الیوم األحد لدفعھ

 .(أكتوبر/تشرین األول الجاري 25-23ھذا األسبوع ( الریاض یفترض أن یعقد في
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زعیمة الحزب الدیمقراطي االشتراكي األلماني أندریا نالیس رئیس شركة سیمنس ودعت 
 .جو كایسر لالقتداء برؤساء الشركات اآلخرین وإلغاء مشاركتھ في المؤتمر

ADVERTISING 
invented by Teads inRead 

للتلفزیون األلماني اللیلة الماضیة إن إلغاء  ھایكو ماس الخارجیة األلمانيوقال وزیر 
شك في أنني لم أكن ألشارك في  المشاركات یبعث بالرسالة الصحیحة. وأضاف "ما من

 ."مناسبة في الریاض في الوقت الحالي، وأتفھم تماما أولئك الذین ألغوا مشاركاتھم
  

 االنسحاب األمیركي 
من ناحیة أخرى، جدد وزیر الخزانة األمیركي ستیفن منوتشین الیوم األحد تأكیده على 

مستقبل االستثمار في السعودیة، لكنھ قال إنھ سیزور إلغاء مشاركتھ في مؤتمر مبادرة 
الریاض كما ھو مقرر إلجراء محادثات مع نظیره السعودي بشأن الجھود المشتركة 

في  إیران لمكافحة تمویل اإلرھاب وخطط واشنطن إلعادة فرض العقوبات على
 .نوفمبر/تشرین الثاني المقبل

"لم  -أول محطة في جولة لھ بالشرق األوسط-المحتلة  القدس منوتشین للصحفیین في وقال
ملفات مھمة مع  أعتقد أن من المناسب أن أذھب وأتحدث في ھذا المؤتمر، لكن تظل لدینا

 ."السعودیة ولھذا سأذھب إلى ھناك

من جھة أخرى، أعلنت الحكومة األسترالیة عبر وزارة خارجیتھا أنھا لن تشارك بأي 
 .مسؤول في مؤتمر االستثمار السعودي في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

لسعودي الذي یُنظم وال تزال القرارات تتوالى من جھات عدیدة باالنسحاب من المؤتمر ا
ویوم الخمیس أعلنت قرارات االنسحاب من قبل وزیر  .محمد بن سلمان برعایة ولي العھد

فن منوتشین، ووزیر االقتصاد الفرنسي برونو لومیر، ووزیر المالیة الخزانة األمیركي ستی
 .الھولندي فوبكھ ھوكسترا، ووزیر التجارة البریطاني لیام فوكس

ومن أبرز الشركات المنسحبة من المؤتمر بنك "جي بي مورغان" وبنك "أتش أس بي 
 ."سي" وشركة "أوبر" وشركة "أي بي بي" و"دویتشھ بنك

سي أن  طیات اإلعالمیة، انسحبت مؤسسات إعالمیة كبرى مثل شبكةوعلى صعید التغ
وشبكة "سي أن بي سي" وشبكة  نیویورك تایمزو فایننشال تایمزاإلخباریة وصحیفتیْ  أن

 .بلومبیرغ لألنباء

 .رغم تلك االنسحابات وقال السعودیون إنھم یعتزمون المضي قدما في عقد المؤتمر
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 وحوارات تقاریر األخبار

مقتل �اشقجي و"جمزرة منشار �كساس".. فيمل رعب 
 یتحول لواقع

 ساعات 9قبل 
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•  
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 عبد هللا آدم

عندما لجأت مجموعة مراھقین تعطلت سیارتھم في الطریق إلى أحد المنازل القریبة لم 
الدفء یكونوا یعلمون أنھم قد ولجوا للتو وكرا لألشرار یتربص بالداخلین، وأن بحثھم عن 

واألمان وعلى ھاتف یعمل قد تحول إلى كابوس طویل ومرعب عاشوا خاللھ أبشع ساعات 
في حیاتھم وھم یقتلون ویمزقون واحدا تلو اآلخر من قبل عائلة مجنونة ورجل ضخم 

 .یرتدي قناعا من جلد آدمي یحمل في یده منشارا كھربیا لتقطیع العظام
أحد أكثر األفالم رعبا  1974 الذي أنتج أول مرة عامیعتبر فیلم "مجزرة منشار تكساس" 

ألن مشاھده تبدو واقعیة، فھو یذكرك بشيء رأیتھ في حصة  في تاریخ السینما األمیركیة
العلوم أو في األفالم الوثائقیة، مما یضعك في األجواء بأن الصور التي تتحرك أمامك ھي 

  .أحداث حیة وحقیقیة
 

مما یخلق أجواء رعب  والیة تكساس نطقة معزولة منورغم أن األحداث تدور في م
 .منطقیة فإن من یشاھد الفیلم ال یستبعد حدوثھ على أرض الواقع

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/47800aab-760c-49aa-8e43-4aa98ca5e6d4


یلم الجمھور األمیركي لفترة طویلة بسبب رعبھ وعنفھ المطلق، وواجھ فقد شغل الف
صعوبات في التسویق بل حتى أنھ حظر عرضھ في العدید من الدول، لكنھ مع ذلك فقد كان 

  .2003فأعید إنتاجھ عام  مربحا
 

التي  بإسطنبول في قنصلیة بالده جمال خاشقجي فھل كانت قصة مقتل الصحفي السعودي
 دخلھا آمنا طلبا ألوراق رسمیة تجسیدا واقعیا لفیلم "مجزرة منشار تكساس"؟

ADVERTISING 
invented by Teads inRead 

 بدایة الرعب
إخباریة بعد خمس ساعات تقریبا من عندما بدأ اختفاء الصحفي السعودي یتحول إلى قصة 

دخولھ القنصلیة ظھیرة الثاني من أكتوبر/تشرین األول لم یكن أحد یتوقع أن فیلم رعب 
حقیقي قد بدأ بالفعل، مع بدء ظھور روایة تركیة مسربة عن قتلھ وتقطیعھ بمنشار داخل 

 .القنصلیة
ودیا نفذوا عملیة سع 15كان عدد أبطال الفیلم األمیركي نحو خمسة أشخاص مقابل 

حیث كان  الوالیات المتحدة القنصلیة، ضجت بالقصة المرعبة وسائل اإلعالم، خاصة في
 .واشنطن بوست فةیقیم خاشقجي ویكتب لصحی

  

وبینما كانت القصة تحدث ارتدادات عالمیة تساءل كثیرون عن سبب االھتمام األمیركي  
حسب ما -الكبیر باختفاء خاشقجي الذي ربما سمع بھ قلیلون في أمیركا، فقد كان السر 

العظام، ففي ثقافة یكمن في كلمتین: منشار  -یقول فرانك ریتش في مقال بمجلة نیویورك
تنبثق عنھا روایات الرعب في الجرائم الحقیقیة فإن قصة التعذیب، وقطع الرأس، وتقطیع 
أوصال الكاتب الصحفي الذي كان یعیش في ضواحي فیرجینیا في واشنطن بمنشار داخل 
 .مكان یفترض أنھ آمن مثل القنصلیة ھو الذي دفع القصة بقوة إلى واجھة األحداث العالمیة

 
فقد استحوذت الروایة الكابوسیة لطریقة القتل ھذه على خیال األمیركیین بطریقة لم تفعلھا 

، وضحایا الحرب من الیمن آالف من الفظائع السعودیة وانتھاكات حقوق اإلنسان في
األطفال، لكن ھل سیستمر الغضب واالھتمام، خاصة بعد اعتراف السعودیة في روایة 
بدت غیر مقنعة لكثیرین بأن الرجل قتل في شجار باألیدي داخل القنصلیة، إضافة إلى 

ریتش "لقد أثبت تستر الموظفین على ما حدث، بما في ذلك إخفاء الجثة، وعن ذلك یقول 
السعودیون أنھم أساتذة في الفوز (وكثیرا ما یشترون) الدعم في أروقة السلطة الحكومیة 

 ."بأمیركا والشركات والصحافة
  تاریخ من التستر

وینظر الكثیر من الكتاب والمحللین األمیركیین بعین الشك للعالقة مع السعودیة، فعلى 
 -یقول ریتش-سبتمبر كانوا سعودیین  11الخاطفین في من  19من أصل  15الرغم من أن 

فإن دعایة إدارة جورج بوش أقنعت شریحة كبیرة من الرأي العام األمیركي بأن أغلب 
كان العقل المدبر  صدام حسین الخاطفین كانوا عراقیین (لم یكن منھم أي عراقي)، وأن

لعائلة ثریة ذات مصالح متداخلة مع  الریاض ولد في الذي أسامة بن الدن للھجوم ولیس
ن العالقات المالیة العائلة المالكة السعودیة، والسبب في ذلك أن لعائلة بوش تاریخا طویال م

 .والشخصیة الوثیقة مع السعودیین
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الذي أجرى -في مقال نشرتھ صحیفة "ذا نیویوركر" ھذا األسبوع أعرب دكستر فیلكینز  
عن أسفھ من - محمد بن سلمان بعض أكثر التقاریر جدیة على أرض الواقع عن ولي العھد

أن ھذا "المستبد االنتقامي لم یكن موضع مساءلة، بل تم تجاوز ما یقوم بھ من قبل الكثیرین 
 ."ومة األمیركیة والصحافةفي الحك

ویقول فیلكینز إن قائمة أولئك الذین روجوا بشغف لصورة محمد بن سلمان كمصلح بعد أن 
، وھولیود ،وادي السلیكون سمعوا بسخائھ ھو وعائلتھ لسنوات تشمل المستویات العلیا في

 .، والسیاسیین من كال الحزبینوول ستریتوالمراكز البحثیة، والمؤسسات اإلخباریة، و
ویرى الكاتب فرانك ریتش أن الوالیات المتحدة لدیھا إلى حد كبیر تاریخ من النظر في 

بشأن عالقتھا مع المملكة العربیة  اآلخر عندما یظھر ما یثیر التساؤالت االتجاه
الحقة وتصفیة المعارضین، في الیمن، وم جرائم الحرب من التستر على السعودیة،

  . سبتمبر 11ھجمات  وصوال إلى التواطؤ في
 

وعة التي یعتقد أن تنفیذھا ومع ذلك یرى بعض المحللین أن تفاصیل مقتل خاشقجي المر
جاء من أعلى مستویات الحكومة السعودیة جعل ھذه الحالة مختلفة، حیث خلقت موجة من 
الرفض والغضب على الجناة تمثلت في الضغط اإلعالمي وردود الفعل المنددة مثلما فعل 

 ."فیلم "مجزرة منشار تكساس

انتھت برجل قانون مخلص یقتص من فإذا كانت نھایة فیلم "مجزرة منشار تكساس" قد 
القتلة لیس بسالحھ الناري وإنما بنفس سالحھم "المنشار الكھربائي" فھل تكون نھایة فیلم 

خاصة -خاشقجي بالطریقة ذاتھا التي انتھى فیھا الفیلم أم أن واقع السیاسة، والمساومات 
 سیكون لھما القول الفصل في القضیة؟ -لدى إدارة ترامب

 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي,الجزیرة,الصحافة األمیركیة
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 شاھد الفیدیو
 

شخص في البناء ذي الطوابق الثالثة المجاور  500على خشبة المدّرج الذي یتسع إلى ما یزید عن 
الذي -الغربیة لمدینة الریاض؛ وقف سعود القحطاني قصَر الیمامة مقر الدیوان الملكي في الضواحي 

مع اثنین من حّراسھ  وزیر بمرتبة السعوديالملكی الدیوان المستشار في -أُعفي مؤخرا من منصبھ
الشخصیین، بعد أن طلب من الموظفین المداومین جمیعًا في المركز اإلعالمي بالدیوان الملكي، 

لن تدشین حفلة بطریقتھ الخاصة المعروفین باسم "الذباب اإللكتروني"، الحضوَر إلى المدّرج لیع
عبر ضرب أحد الموظفین وشتمھ ووصفھ بالخیانة ثم رمیھ أرًضا ودوسھ بأقدامھ دون قدرة الموظف 

 عن الدفاع عن نفسھ أو المقاومة، حسب روایة أحد الموظفین الحاضرین.

  

فإن  وبحسب مصدر خاص بموقع "میدان" نقًال عن موّظف في المركز اإلعالمي حضر الحادثة،
الموظف الذي انھال علیھ سعود بالضرب والشتم، لم یكن ذنبھ حینھا إال أنھ غرد منتقدًا رفع أسعار 

الكھرباء. تغریدةٌ لم یدم نشرھا أكثر من ساعات قبل حذفھا عقب اتصاالت انھالت علیھ من قبل 
المملكة في الیوم رفقائھ ناصحین إیاه بإزالتھا، لكن حذفھا لم یُحل دون منعھ من السفر إلى خارج 

الذي تلى التغریدة مباشرة، معللین قرار المنع بضرورة مراجعتھ إلدارتھ في العمل، وھو ما تحول 
الحقا إلى إھانتھ وإذاللھ أمام جمیع الموظفین، لیكون عبرة لھم، حادثة تبعھا سجنھ ومنعھ الدائم من 

تأكیده على وصف ما فعلھ الموظف السفر بعد إطالق سراحھ. یومئٍذ انتھت حفلة سعود القحطاني ب
بالخیانة، والتحذیر الصارم بأن أي أحد من الحاضرین سیجرؤ فیما بعد على الكتابة عن سیاسة 

 المملكة تلمیًحا أو تصریًحأ سینالھ أضعاف ما نال ھذا الموظف "الخائن".
  

وّحشھا إال إن رجعنا قد ال تبدو حدة القحطاني وھو ینھال على الشَّاب ضربًا وشتًما مفھومةً في ت
سنوات قلیلةً إلى الوراء، تحدیدًا إلى وقٍت كان بھ القحطاني مكاَن ذلك الموظف؛ أیاَم عملھ سكرتیًرا 

رئیس الدیوان الملكي في عھد الملك عبد هللا والذي كان یھین القحطاني متعمدًا  التویجري خالد عند
حسب مصادر خاصة لمیدان، فال یرد  أمام بعض الزوار حینما یغضب ویدعوه "بأقذع" األوصاف،
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تعفي خالد التویجري  ملكیة أوامر وصدور 2015القحطاني إال بـ: "طال عمرك". وذلك قبل حلول 
ضمن حملة واسعة من إعفاء الطاقم القدیم في الدیوان وتُبقي القحطاني الذي كان یتقّرب طیلة الفترة 

لھ ألصق بابن سلمان وظیفی�ا ال تجع رتبا السابقة من محمد بن سلمان ولّي العھد الجدید والذي حاز
صداقةً فقط، قبل أن تتكرر بشكل ساخر نھایة القحطاني المشابھة لنھایة خالد التویجري، 

 كذلك. ملكیة بأوامر
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 (مواقع التواصل) سعود القحطاني

   

 وظائف شاغرة

إلى بناء من طوابق ثالثة؛ سفلي فأرضي فعلوي، كان القحطاني یستقطب موظفیھ عن طریق 
إعالنات مموھة في الصحف لشركات بحاجة إلى خبراء في وسائط اإلعالم االجتماعي وناشطین في 

آالف لایر وتتضمن تأمیًنا صحی�ا في بعض األحیان. في المقابلة،  10التواصل برواتب تبدأ بـ مواقع 
حسب مصدر خاص لمیدان تقدّم لتلك المقابلة، یُسأل الشخص أسئلة ال عالقة لھا بالمھنة التي أتى 

فیما لو كان لیتوظف بھا، إنما یُسأل عن عدد متابعیھ وعن أسباب متابعتھ لبعض الناشطین السعودیین 
یتابعھم، كما یسأل عن رأیھ في سیاسات المملكة وعّما إذا كان متابعًا لقناة الجزیرة، وعن البرامج 

التي یتابعھا فیھا وأسباب متابعتھ لھا؛ األسئلة التي إن لم یُجب عنھا بحذٍَق قد یُستبعد من التوظیف ولو 
 كان ممتلًكا للمؤھالت التي یفترض أن تمنحھ القبول.

  

اجتاز المقابلة ما ال یزید عن ألف موّظٍف في مركز الشؤون اإلعالمیة في الدیوان الملكي والذین 
عقودًا غیر  -حسب المصدر الخاص بمیدان-عرفوا فیما بعد بـ"الذباب اإللكتروني" بعد توقیعھم 

ومیة حكومیة متعارف على تسمیتھا بـ"نظام تعاقد الشركات" في حین أنھم یعملون لصالح جھة حك
وینبغي على عقودھم أن تكون ضمن "نظام الخدمة المدنیة"، ویعود ذلك لئال ترتبط أسماؤھم 

بالحكومة بشكل رسمي في حال تعرضھم للمساءلة. وفي حین أنَّ راتب المدّرس بالمملكة العربیة 
 10000لایر فإن رواتب "الذباب اإللكتروني" تبدأ من  8000آالف أو  7000السعودیة یبدأ من 

لمدیر اإلدارة. موظفون  20000لمدیر القسم في حین قد تصل إلى ما یزید عن  17000للموظف و
كانوا عماد مملكة القحطاني السابقة الذین انتقاھم على عینھ كأداوٍت إلدارة الحمالت اإلعالمیة 

عصفت للترویج لسیاسات المملكة الجدیدة، وللمحاربة بھم إعالمی�ا خالل األزمات الكبرى التي 
بالمملكة كحصار قطر ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إضافة إلى حمالت واسعة من 

 التنّمر وتوجیھ الرأي العام.

    

 توزیع الخالیا

في الدورین السفلي واألرضي من بناء ضخٍم للمركز اإلعالمي داخل مبنى الدیوان الملكي یتمركز 
یدان، فإنھم یعملون ضمن نظام دواٍم متناوٍب یغطي "الذباب اإللكتروني" بحسب المصدر الخاص بم

حساب تویتر فعلیة یدیرھا أشخاص حقیقیون،  40إلى  30ساعة، لكّلِ موظف جھاز كمبیوتر و 24الـ 
"، یقوم باستخدامھا عبر عدٍد من اإلیمیالت التابعة لھ، botال حسابات آلیة، والتي تُعرف باسم "



متابعة وإیقاف ھذه الحسابات الكثیرة، بعكس الحسابات اآللیة لتصعیب المھمة على "تویتر" برصد و
 سھلة الرصد واإلغالق. وبطبیعة الحال، فھذا ال یمنع بعضھم من التغریدات عبر حساباتھم الخاصة.

       
 

     

تنقسم وحدة "إدارة الذباب" إلى أقساٍم ثالثة أولھا : قسم متخصص في الھاشتاغات مھمتھ التشویش 
الھاشتاغات ذات الطابع السیاسي المخالف لسیاسة المملكة أو تلك التي تخالف الروایة الرسمیة على 

للملكة السعودیة، یكون ذلك من خالل البدء بتغرید كل موظف عبر جمیع حساباتھم ضمن الھاشتاغ 
ر، بالتزامن والتكامل مع القسم الثاني قسم ا لحمالت الذي اختُلق للتشویش على الھاشتاغ المتصدِّ
اإلعالمیة الذي یقوم بمھمة الدعایة لمحمد بن سلمان ومشاریعھ، مثلما تزامن ھاشتاغ 

أكتوبر مع التشویش على ھاشتاغ  17#رسالة_حب_لمحمد_بن_سلمان في 
#اغتیال_جمال_خاشقجي. وحسب الخبیر في معھد أتالنتك بن نیمو فإن الھاشتاغات الوطنیة 

% من التغریدات  96عینة ویتم الترویج لھا بشكل منظم بدلیل أن السعودیة یتم إصدارھا من أماكن م
 .]1[على ھذه الحسابات كانت فقط إعادة تغریدات

    

آخر ھذه األقسام في وحدة إدارة الذباب ھو قسم الردود والتنمر على المشاھیر أو المعارضین 
تعّرضت لھا خدیجة جنكیز خطیبة وشتمھم وتجریحھم، قسم برز دورھم خالل الحملة الشرسة التي 

جمال خاشقجي، والتي انھالوا علیھا شتًما وتجریًحا وتنكیًال واستھزاء على شكلھا. إضافة إلى 
مجموعة من الشباب الھواة الذین دعمھم القحطاني وخصصھم لتصامیم اإلنفوغرافیك التي تتمثل 

الذي أظھر طائرة تھاجم أبراًجا في مھمتھا في دعم حمالت الذباب بالتصامیم المناسبة؛ كالتصمیم 
، وذلك أثناء اندالع األزمة ]2[سبتمبر 11كندا في محاكاةٍ لتدمیر الطائرات برجي التجارة في 

 م.2018الدبلوماسیة بین السعودیة وكندا في الثالث من آب/ أغسطس 

    

عمل "الذباب"  ووفق المصدر الخاص بـ "میدان"، ال تعتمد الحمالت اإلعالمیة في ترویجھا على
فحسب، وإنما على خطة تسویقیة خارجیة تقوم على الطلب من مشاھیر التویتر التغرید بمقابل مادي 

آالف لایر حسب شھرة الشخص، إضافة إلى التعاقد مع شركات تسویقیة؛  10یبدأ للتغریدة الواحدة ب
عدد متابعیھم وعدد حیث تعرض الشركة على المركز قائمةً بعدٍد من المشھورین مع تفاصیل عن 

ألف لایر حسب المشھور  40التغریدات التي بإمكانھم نشرھا، مع عرٍض مالّيٍ مفّصل قد یتجاوز الـ 
ونوعیة التغریدة. وذلك تزامنًا مع استدعاء بعض الشخصیات التي ُعرفت بتأییدھا لثورات الربیع 

ین ینص على عدم كتابتھم العربي وانتقادھم سیاسات المملكة، لیقوموا بتوقیع تعھد من صفحت



ك في سیاسات الدولة أو تناھضھا أو تتعاطف مع أي دولة أخرى بینھا وبین  تغریدات سیاسیة تُشّكِ
سنوات وسحب جواز السفر منھ في  5ألف لایر وسجنھ  150الدولة السعودیة خالف، مع تغریمھ بـ 

 حال مخالفتھ للتعھد.

     

 

 (التواصلمواقع ) علي آل زبارة

   

على الجانب اآلخر، وفي میدان المعركة نفسھ: "موقع تویتر"، فقد كشفت صحیفة نیویرك تایمز عن 
وجود موظف كبیر داخل تویتر، ھو المھندس علي آل زبارة، والذي یعمل اآلن مدیًرا تنفیذی�ا لشركة 

ھ شركة تویتر بعد مسك الخیریة التي یرأسھا محمد بن سلمان، ھو نفسھ آل زبارة الذي طردت
وترقى حتى تقلد منصبًا یمكنّھ من الوصول إلى  2013انضمامھ إلیھا بتوجیھ من النظام السعودي في 

معلومات شخصیة وأرقام آي بي لمعارضین سعودیین وناشطین استطاع الجیش اإللكتروني من 
لسعودي الشھیر خاللھا اختراق حساباتھم ونشر بیاناتھم وأھم ھذه االختراقات كانت الحساب ا



"مجتھد". وبالمقابل استعان النظام السعودي بشركة مكنزي األمریكیة لالستشارات إلعداد تقریر 
صفحات لرصد ردود فعل الشعب السعودي الساخطة على القرارات السعودیة توصلت  9سري من 

الذي اعتُِقل، وعمر بن  AlkamiK@ فیھ إلى ثالثة أسماء تقود حمالت سلبیة بالتویتر خالد العلكمي
الذي اعتُقل إخوتھ، وحساب آخر وھمي قد ُحذف وھو باسم  oamaz7@ عبد العزیز الزھراني

بإدارة تنفیذیة للقحطاني (أحمد). بما یعكس األھمیة الكبیرة التي یلعبھا الجیش اإللكتروني السعودي 
 وتوجیھ ابن سلمان في سعیھم لصناعة الرأي العام وقمع المعارضة واقعی�ا وإلكترونی�ا.

    

في القسم األعلى من البناء، وبحسب المصدر الخاص لـ "میدان"، فإنھ مستعمرة للھكرز الذین 
باستقاللیة إداریة، ومھمتھم اختراق یعاملون بأفضل مما یعامل بھ الذباب وظیفی�ا ومالی�ا، ویتمتعون 

 حسابات ومواقع وإیمیالت شخصیات ومؤسسات محددة من قبل اإلدارة.

   

 رحلة الصعود

، وھو موقع hackforumsاشترك سعود القحطاني في موقع  2009بتاریخٍ مبّكر نسبی�ا في 
بأنھ سعودي  والذي ُعرف في أوساط الھكرز فیما بعد nokia2mon2متخصص في التھكیر باسم 

من األسرة الحاكمة جاد بعشرات آالف الدوالرت مقابل خدمات تجسس واخترقات، كما أنھا شارك 
بنفسھ في زرع برامج تجسسیة ببعض األجھزة المراد اختراقھا، األمر الذي یرى ناشطون أنھ فتح لھ 

لت بمساھمة خدماتھ أبواب الدیون الملكي إثر االعتقاالت الكثیرة للمعارضین السعودیین والتي حص
 .]3[التجسسیة "الجلیلة" على حد تعبیرھم

    

المثیر  اإلیطالي تیم ھاكینغ من داخل ھذا الوسط وبصفتھ الرسمیة تواصل القحطاني مع فریق
، والذي اخترق عدة ھواتف لناشطین منھم الناشط الحقوقي اإلماراتي الشھیر أحمد منصور ]4[للجدل

باستخدام  -المقیم في كندا -السعودیة عمر بن عبد العزیز وأحد أعلى األصوات المعارضة الشابة 
، وبعالقة مباشرة مع مستشار األمن اإلماراتي طحنون بن زاید وشقیقھ األكبر محمد ]5[تقنیة إسرائیلیة

 .]6[رجل اإلمارات القوي والصدیق المقرب لمحمد بن سلمان

   

ھ الشبكیة ومملكتھ الحدیثة حتى استغل القحطاني خبرتھ المتراكمة وعالقات 2017في رمضان 
أقصاھا إلشعال فتیل األزمة بین قطر والسعودیة؛ حیث ساھم "مدللو القحطاني" من موظفي الھكر 

وغیرھا من منصات وسائط اإلعالم الحكومیة ونشروا تصریحات  القطریة األنباء وكالة في اختراق
، اختراٌق أعلن القحطاني معھ استنفاًرا في ]7[میر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثانيوھمیة نُسبت إلى أ

https://twitter.com/AlkamiK
https://twitter.com/AlkamiK
https://twitter.com/AlkamiK
https://twitter.com/oamaz7
https://twitter.com/oamaz7
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwikileaks.org%2Fhackingteam%2Femails%2Femailid%2F1121064%3Ffbclid%3DIwAR1xSp35KMm2nelYmm--bEDUkelaM7YqzFZaAOmtYqU-TBG_Yek9SQAIk04&h=AT3zlEaYQktx9SzkQ8zQ55ee4fPHfoyFNdKR1WcWNTRLDLu81DhNxi0_fQH5b9PhLQ2gChLAau7jCcpknfwaDpHZs2K9gTUytXEbgUhZlJTbFxLOrZlnl5JR5m_XIv9AwC2lSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwikileaks.org%2Fhackingteam%2Femails%2Femailid%2F1121064%3Ffbclid%3DIwAR1xSp35KMm2nelYmm--bEDUkelaM7YqzFZaAOmtYqU-TBG_Yek9SQAIk04&h=AT3zlEaYQktx9SzkQ8zQ55ee4fPHfoyFNdKR1WcWNTRLDLu81DhNxi0_fQH5b9PhLQ2gChLAau7jCcpknfwaDpHZs2K9gTUytXEbgUhZlJTbFxLOrZlnl5JR5m_XIv9AwC2lSg
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ساعةً متواصلةً في رمضان تصلھم  24وحدات الذباب االلكتروني الذي داوَم حینھا جمیع الموظفین 
 فیھا وجبات الطعام إلى مكاتبھم، حسب مصادر لمیدان.



   



 



   

ض حرب مسیسة ضد قطر على منصات التویتر، بعد أن مّھد عمل ھذا "االستنفار الذبابي" على خو
لھم قسم الھكر األرَض باالختراقات، حرب استطاعوا من خاللھا بثَّ سردیة آل سعود الخاصة عن 

أسباب األزمة السعودیة القطریة من تحمیل المسؤولیة، مثًال، لقناة الجزیرة وعزمي بشارة وقادة 
مطالبة بطردھم وإغالق القناة، مع إظھار ھذه المطالب على أنھا اإلخوان في قطر أسباب األزمة وال

مطالب شعبیة بالدرجة الرئیسیة. كما قامت لجان الذباب حینھا باجتراح مصطلحات وتعمیمھا من 
خالل تكرارھا والتغرید بھاشتاغات تحملھا كتغریدھم الواسع ضمن ھاشتاغ #تنظیم_الحمدین 

بھ ملكھم سعود القحطاني، ثم بدأت تتناولھ وكاالت  دغرّ  َمنو#خالیا_عزمي الذي كان من أوائل 
 .]8[األنباء والقنوات السعودیة واإلماراتیة والمدعومة منھما

  

بأذرعھ الذبابیة والھكریة بقي القحطاني متصدًرا واجھة البروباغاندا اإلعالمیة السعودیة المضللة 
على امتداد األزمة، التي ما زالت مستمرة، بین قطر والسعودیة؛ وذلك باجتراحھ مزیدًا للرأي العام 

من المصطلحات وإنشائھ الیومي ألعداد من الھاشتاغات المشوشة على القضایا األساسیة، إضافة إلى 
 حمالت التجسس المفضیة إلى اعتقاالت، صدارة ظن القحطاني أنھا قد تجذّره في منصبھ أبدًا.

    

 اإلطاحة
 

   

على غرار أزمة قطر، لكن تحت ضغٍط دولّيٍ أكبر لم یأُل الذباب اإللكتروني جھدًا بتوجیٍھ من ملكھ 
في أداء دوره الوظیفي في أزمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل السفارة السعودیة في 

حادثة قتل الصحفي السعودي رغم تركیا، وذلك بتكثیف ضخ الروایة الرسمیة للحكومة السعودیة عن 
تبدّلھا الحقا من قبل السلطة السعودیة نظًرا للتصعید العالمي بخصوصھا، لكّن الذباب كان ترًسا 

جاھًزا للدفاع عن الروایة الرسمیة المتبدلة، حیث بدؤوا تكثیف الضخ باتجاه روایة خروج خاشقجي 
ر كونھ قتل داخل السفارة، وصوال لالعتراف من السفارة، ثم باختفائھ وضرورة البحث عنھ مع إنكا

، بالتزامن مع افتعال ھاشتاغات ]9[بمقتلھ داخل السفارة خالل شجار دار مع أحد الموظفین داخلھا
 والتغرید فیھا للتشویش على الھاشتاغات التي تُعنى بمقتل خاشقجي.

     

ان قسم التنّمر والردود یشن وبینما كان قسم الذباب اإللكتروني یقوم بمھمتھ على أكمل وجھ، ك
ھجماتھ تجاه خدیجة جنكیز خطیبة جمال خاشقجي في حملة نالت من شكل خدیجة وعرضھا بتعدٍّ 

واضح للقیم واألخالق. األمر الذي دفع تویتر إلى التدخل في المعركة وحذف عدد من الحسابات التي 

https://twitter.com/saudq1978/status/882598594250932225
https://twitter.com/saudq1978/status/882598594250932225


ن الذباب االلكتروني ھدفًا لتویتر، لم . وفي الوقت الذي كا]10[یعتقد أنھا حسابات ل"ذباب الكتروني"
یكن سعود القحطاني المنفّذ األمین ألوامر ولي العھد لیتخیل أن النھایة قد أزفت بمنشاٍر سیصل إلیھ، 

 ال من" تنظیم الحمدین" و"خالیا عزمي"، إنما من الملك وولي العھد نفسھما.

    

اعتباره متسببا بمقتل خاشقجي واختفائھ، قرباٌن كان مثالیا لیخرج ابن سلمان من عاصفة دولیة ب
ولتكون "القائمة السوداء" التي أطلقھا القحطاني عبر وسم في تویتر، والتي أورد فیھا زمن عودة 
االغتیاالت تجاه المعارضین المدرجین على القائمة، سببا منطقیا بحسب العدید من التحلیالت التي 

رھا مبررا أساسیا في إلصاق المسؤولیة بالقحطاني جاءت النیو یورك تایمز على رأسھا، باعتبا
باعتباره أحد مدبري مقتل الصحفي السعودي، لترسم بذلك األزمة التي كان القحطاني أحد أعمدتھا 

 الفصل األخیر في الروایة التي عمل ملك الذباب على كتابة فصولھا في البالط الملكي.
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 محرر سیاسیة

 ض •
  

 ض •

   

ربما لم یكن أحد قد سمع باسم محمد العتیبي قبل الثاني من (أكتوبر/ تشرین األول)، تاریخ دخول 
الصحافي السعودي األشھر جمال خاشقجي لقنصلیة بالده في إسطنبول، والتي یشغل بھا العتیبي 

ل الحدیث الشاغل لك -خالل بضعة أیام فقط-منصب القنصل السعودي العام، من بات اسمھ وصورتھ 
الباحثین عن مصیر "خاشقجي"، من تؤكد التسریبات التركیة منذ الیوم األول مقتلھ داخل القنصلیة 

نفسھا، رغم إنكار القنصل ومن ورائھ السلطات السعودیة لذلك، ورغم أن تسجیالت صوتیة قد 
 (1)كشفت عن معرفة العتیبي بالعملیة التي تمت في إطار اختصاصھ ومكان عملھ

  

ر ظھور علنّي للعتیبي بعد أقل من أسبوع من اختفاء خاشقجي، في الثامن من أكتوبر كان أول وآخ
الحالي بتصویر لدقیقة واحدة لوكالة "رویترز" التي استطاع صحافیوھا الدخول للقنصلیة والتجول 

وظھر العتیبي في التسجیل وھو یتجول في القنصلیة وكأنھ ال  )2( مع العتیبي وتصویر مقابلة معھ.
 -بطریقة ھزلیة كما بدت-ول إخفاء شيء ما، متظاھًرا بالالمباالة بوضعھ یدیھ بجیبھ، وفاتحا یحا

الخزائن الصغیرة للصحافیین الباحثین عن خاشقجي، ثم تھدج صوتھ وتجنب النظر ألجھزة التصویر 
 بشكل مباشر أثناء تصریحاتھ وھو ینفي وجود خاشقجي في القنصلیة.

     

العتیبي ولم یظھر بأي تصریح، مصور أو مكتوب أو حتى خبري، بینما كانت  منذ ذلك الحین اختفى
األدلة والتسریبات والتصریحات تتقاطع لتثبت مقتل خاشقجي في القنصلیة، وعلم العتیبي شخصیا 

متر فقط عن  ٦۰۰، وھو الذي كان منزلھ، الذي یبعد مسافة -بمقابة رویترز-بذلك وسكوتھ وإنكاره 
حطة لسیارتین من السیارات الست السوداء المظللة الكبیرة التي انطلقت من القنصلیة، كان م

والتي تتوقع صحیفة "صباح" التركیة أنھا حملت جثة خاشقجي، وھو ما قد یفسر  )3( القنصلیة،
تصریح المسؤولین األتراك بأن فرق البحث الجنائي ستبحث "وستحفر" في كل من القنصلیة ومنزل 

ء جثتھ ھناك، وھو ما تقاطع بشكل الحق مع تأكید مصادر تركیة لعثور القنصل متوقعة إخفا
المحققیین على عینات بمنزل القنصل السعودي بإسطنبول بعد تفتیشھ تتطابق مع عینات بمبنى 

  القنصلیة وذلك بعد اكشتشاف أدلة تثبت مقتل خاشقجي بالقنصلیة.



   

 



     

األسبوعین تفتیش األتراك سواء للقنصلیة أو لمنزل القنصل، لكنھم رفض السعودیون لما یقارب 
، )4( رضخوا أخیًرا بعد تصعید وتھدید تركي بقبولھم للتفتیش أو طرد لكامل الطاقم الدبلوماسي

فسمحوا لألتراك یوم الثالثاء، السادس عشر من أكتوبر، للسلطات التركیة بتفتیش القنصلیة بطوابقھا 
وا تفتیش منزل وحدیقة القنصل بحجة "عدم انضمام مسؤولین سعودیین للتفتیش"، الست، لكنھم عرقل

وزیر الداخلیة التركي  )5( وھو ما یناقض شرط "اإلجماع" بین السعودیین واألتراك، والذي أعلنھ
 سلیمان سویلو لتفتیش منزل القنصل.

  

 التورط

بطلھ مجددا ھو العتیبي، من كشف مسؤولون إال أن تغیرا دراماتیكیا طرأ في قضیة خاشقجي وكان 
وبعد  )6( أتراك عن مغادرتھ إسطنبول للریاض قبل ساعات من الموعد المقرر لتفتیش منزلھ،

مغادرتھ بساعات أیًضا وتزامنًا مع التفتیش انكشفت تسجیالت صوتیة توضح اللحظات األخیرة 
رئیس تحریر موقع "میدل )7( الغتیال خاشقجي، یظھر بھا صوت القنصل، وھي تسجیالت كشف

إیست آي" اإلخباري، دیفید ھیرست، عشیة یوم الھروب أنھا توضح "جر" خاشقجي من مكتب 
 القنصل العام للغرفة المجاورة إثر تعذیبھ "وتقطیع أصابعھ" في المكتب.

  

لم یكن ھذا الجانب الوحید الذي كشفتھ التسجیالت، فقد كشفت صحیفة "یني شفق" 
المقربة من الحزب الحاكم، جانبا آخر من التسجیالت نفسھا یظھر بھا صوت العتیبي  )8( التركیة،

نفسھ صارًخا: "افعلوا ھذا خارج المكتب! ستجلبون البالء على رأسي"، لیرد علیھ صوت لم یعرف 
بعد صاحبھ قائال لھ: "إن أردت الوصول للسعودیة حی�ا، فاصمت!"، قبل أن تسكن صرخات 

بمادة غیر معروفة وبدء تقطیعھ حیا غیر واعٍ في عملیة لم تستغرق سبع دقائق،  خاشقجي عبر حقنھ
بحسب التسجیالت، تحت إشراف مدیر الطب الشرعي السعودي صالح محمد الطبیقي، خبیر 

الفحص في عیادات الحج الشرعیة المتنقلة، والذي طلب من فریقھ "االستماع للموسیقى كما یفعل ھو 
 ثة خاشقجي.عادة" أثناء تقطیع ج

      



 



     

    

والیوم، السابع عشر من أكتوبر، ظھرت أنباء على صحیفة "سبق" اإللكترونیة، المقربة من 
السلطات السعودیة، حول إعفاء القنصل السعودي من منصبھ ووضعھ تحت التحقیق إثر "انتھاكات" 

ھذا الخبر بعد لحظات من نشره بال أثر، وتسحب وكالة متعلقة باختفاء خاشقجي، قبل أن یختفي 
 )9( رویترز الخبر مؤكدة ھي األخرى أنھ لم یظھر على موقع الصحیفة.

  

إال أن ھذا السیناریو یتوقع أن ینفذ مع ظھور سردیة "الطرف الثالث" من الجانب السعودي، بحیث 
ك مع روایتھا األولى التي قالت إنھ اعترفت الریاض باختفاء خاشقجي في القنصلیة، رغم تناقض ذل

خرج من القنصلیة، ولكنھ اعتراف رافق تبرئة ساحة كبار المسؤولین السعودیین، وعلى رأسھم 
الملك سلمان ونجلھ رجل السعودیة القوي وولي العھد محمد بن سلمان، مع سیر المفاوضات بین 

ناحیة أخرى، وھو ما كان واضحا  الجانبین التركي والسعودي من ناحیة، واألمیركي السعودي من
بوصول وزیر الخارجیة األمیركي مایك بومبیو إلى إسطنبول مباشرة بعد لقائھ كال من الملك سلمان 

 )10( ونجلھ في الریاض، في یوم رحیل القنصل ذاتھ.

  

وبینما كان من الممكن تنّصل المسؤولین في الریاض؛ یبدو من الصعوبة بمكان تبرئة ساحة القنصل 
الذي تمت الحادثة في قلب مبنى یشرف علیھ بالكامل كما ھو مفترض ورسمي، بما یجعلھ في طلیعة 

المسؤولین السعودیین المالئمین لیصبحوا كبش فداء محتمل، فداء للسلطات السعودیة الواقعة تحت 
الضغط االقتصادي والسیاسي والدبلوماسي الكبیر، ضغط وصل في أحیان بسقف المطالبات لعزل 

، وثبت تورطھ كما تؤكد صحیفة واشنطن )11("ابن سلمان" نفسھ إن ثبت األمر بشكل تام
 نقًال عن مصادر مطلعة في االستخبارات األمیركیة. )12(بوست

  

 أضعف من ذلك

ومن البدیھي القول إنھ كان یمكن التضحیة بالعتیبي وھو في قلب إسطنبول بال شك، لكن السلطات 
لت عدم أخذ المجازفة والسماح بوقوع القنصل تحت أیدي أجھزة األتراك السعودیة، كما یبدو، فض

األمنیة، وتحدیدًا االستخبارات التركیة التي تدیر ملف قتل خاشقجي بشكل فعلي، في وقت یبدو بھ 
 العتیبي، من لقاءاتھ وأحادیثھ كشخصیة غیر ذات حیثیة وغیر معتاد على ھذا النوع من األعمال.

  
 



   

وبحسب المواقف القلیلة التي ظھر بھا الدبلوماسي السعودي أو كشفتھا التسجیالت والتسریبات، 
یظھر ارتباك العتیبي وعدم إتقانھ لدوره وتناقضھ في القضیة واضحین؛ بدًءا من تناقضھ الواضح في 

میرا تسجیل "رویترز"، والذي یظھر بأبسط تحلیل حركاتھ وكلماتھ المتعثرة، وعدم مواجھة الكا
، ومروًرا باختفائھ وعدم إطالقھ ألي تصریح لمدة طویلة في فترة حرجة دبلوماسیًا )13(بشكل مباشر

كان علیھ الظھور بھا دفاعا عن سلطات بالده وسردیتھا في القضیة، وانتھاء بالتسریب األخیر الذي 
وضعف مكانتھ  یكشف كال من خوفھ على نفسھ ومنصبھ بطلبھ إتمام التعذیب والقتل خارج مكتبھ،

یفترض بھ أنھ ال  -السفارة-أمام الصوت اآلخر الذي ھدده بشكل واضح وعلني داخل مجال تنفیذي 
 صوت یعلو على صوتھ.

    

وتجنبا لذلك على األرجح، وبتقاطع أحداث ال یدع مجاال كبیرا للصدفة؛ غادر العتیبي للریاض قبل 
على ما یبدو، وإنما بإمالء وطلب من الریاض ساعات من تفتیش منزلھ، ولكن لیس بإرادتھ الحرة 

نفسھا كما تظھر التحلیالت، كخطوة وقائیة استباقیة، تجنبا لإلحراج وكشف المزید من األدلة 
والتفاصیل التي ستصعب مھمة الریاض، في حال ضعف العتیبي وھو یرى المحققین األتراك 

السماح لألتراك من التواصل معھ، وفتح یقتربون أكثر فأكثر من جثة خاشقجي، أو بالمقابل؛ لعدم 
 مجال ما لھ إلبرام صفقة قد یكون فیھا الدبلوماسي السعودي أحد أعمدتھا.

 

 المصادر

 السعودي في اسطنبول من مھامھ-تضارب األنباء بشأن إعفاء القنصل1 •

• Saudi Arabia opens up consulate after journalist vanishes2 

-متر 300المكان على بعد -لھذا-نقلت-ربما-خاشقجي..وجثتھ-یوم وصول-األتراك حصلوا على إجازة-الموظفون3 •
 القنصلیة-من

 خاشقجي-آثار-ساعة لتقفِّي 24الریاض -مھلالدبلوماسي..أنقرة تُ -الطاقم-القنصل أو ترحیل-الحفر في منزل-إما4 •

• Turkish forensic team arrives to search Saudi consul's residence5 

 إلى المملكة.. تفتیش منزلھ في إسطنبول-السعودي-القنصل-بعد أنباء عن عودة6 •

• i's killing took seven minutes,Turkish source tells MEEJamal Khashogg7 
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• ile still aliveRecordings reveal Khashoggi tortured then dismembered wh8 

 رویترز تحذف خبر إعفاء القنصل السعودي باسطنبول من منصبھ9 •

• journalist-Pompeo meets Erdogan after talks with Saudis on missing10 
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 شاھد الفیدیو
 

 
على مر تاریخھا الحدیث نسبیًا لم تتطلب رئاسة تحریر صحیفة "الوطن"، إحدى أكبر الصحف 

متجاوزة إلدارة الملفات السعودیة وأوسعھا انتشاًرا والمحسوبة على الجناح اإلصالحي، قدرات 
وحتى اآلن، على ید أمیر بیت آل  2000المختصة بالشأن الداخلي السعودي، ومنذ أن نشأت عام 

نقل نبض الشارع «سعود واسع النفوذ "خالد بن فیصل آل سعود"، لم تھدف الجریدة بحال إال لـ 
"خالد بن فیصل" نفسھ، لذا كما تقول الرؤیة المعلنة لھا وھي رؤیة » السعودي ونمط حیاة المملكة

كانت الشروط السعودیة المطلوبة ضمنًا للعمل فیھا أو حتى االنتساب لھا بالكتابة التقلیدیة: تأیید آل 
سعود بشكل شبھ كامل، وتوقیر الطبقة الدینیة السعودیة، واالبتعاد عن أي سجاالت دینیة تخص 

بھ كامل، ولم یكن "جمال خاشقجي" استثناًء تاریخ المملكة، وبالطبع معاداة إیران وأذرعھا بشكل ش
خالل ثالث سنوات من العمل فیھا، ملتزًما بكل الخطوط الحمراء المعتادة، قبل أن یرتكب الحقا 

 .)1(خطأه الذي أذاقھ قوة قبضة طبقة رجال الدین بالمملكة، وبأوضح صورة ممكنة

   
 

 استمع للتقریر
 

قاموسي للصحافي السعودي المثالي، مع سیرة ذاتیة امتدت كان "خاشقجي" وقتھا بمثابة التعریف ال
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(1999وحتى 
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
ربھ وعملھ كمستشار إعالمي لرئیسھا التاریخي األمیر "تركي الفیصل آل سعود"، السعودیة نظًرا لق

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  2003لحكم والنفوذ السعودیة بسوء، متقلدًا منتصف عام تمسھ دوائر ا

"الوطن" للمرة األولى، إال أن وزیر الداخلیة السعودي ذائع الصیت األمیر "نایف بن عبد العزیز" 
 كان لھ وقتئٍذ رأي آخر.

      

أنھا ستؤلب علیھ قبضة على األرجح، لم یدر في بال "خاشقجي" وقتھا أثناء كتابتھ لمقالتھ الشھیرة 
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 

المقیمین بالمملكة ومبنى األمن العام، تبناھا "تنظیم القاعدة" مستھدفًا بھا مجمعات مساكن األجانب 
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 
إیاھا وإیاه النتیجة الدمویة التي شھدتھا المملكة على ید قتل الكافرین" كما قرأھا خاشقجي، محمًال 

 "القاعدة".

    

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

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

"، وھي عداوة ظلت CPVPVلھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر" المعروفة اختصاًرا بـ "
، 2010ده حتى أزاحتھ مرة أخرى، وبنفس أسلوب "نایف"، بعدھا بسبعة أعوام في مایو/أیار تطار

من "الوطن" مرة أخرى، لیغلق فصل آخر في  -رجال الھیئة-عندما أطاحت بھ شرطة "المطاوعة" 
حیاة الصحفي السعودي الحافلة، رجل اتھمھ أعداؤه بأنھ لیس وطنیًا بما یكفي، ونظر إلیھ بعض من 

 -على مر السنین-فوه على أنھ ملكي أكثر من الملك، وتعامل معھ األغلب في محاوالت متتالیة یعر
 لفھم توجھاتھ المتقلبة حتى لحظة اختفائھ بال أثر.

       



 



 (مواقع التواصل) األمیر نایف بن عبدالعزیز

    

 "خاشقجي" القومي: "المملكة الرائعة"

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

 الظن بحسن االجتھاد فیھ

 2009"خاشقجي" متحدثًا عن الملك "عبد هللا".. افتتاحیة صحیفة "الوطن"..  )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" 

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

 وإقاالت عدیدة، وأیًضا تغییرات ملحوظة للسیاسة الخارجیة السعودیة.

  

كان الشیخ "سعد الشثري" حدثًا سعودیًا نادًرا في ذلك الوقت، فھو أحد أبرز المنضمین الجدد لـ 
ة كبار العلماء"، الھیئة الدینیة األعلى في المملكة، حیث انضم لھا بدعم من الملك عبد هللا نفسھ "ھیئ
عاًما، وظل عضًوا  39، فضًال عن أنھ كان أصغر أعضائھا على اإلطالق بعمر ناھز الـ 2005عام 

لكة، لكنھ كان صاعدًا في الھیئة في وقت كان الملك یتحرك فیھ لخلخلة نفوذ الطبقة الدینیة في المم
 تحرًكا بطیئًا یتناسب مع التفاھم التاریخي المعمول بھ في السعودیة بین القصر ورجال الدین.

    



 



     

       

حین ظھر مشروع "جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتكنولوجیا" للنور، وھو  2009تغیر كل ذلك عام 
ضخامتھ إال أنھ مثل ھاجًسا ضخًما لطبقة المملكة الدینیة، حیث بدأت في إثارة مشروع على قدر 

اعتراضات وتخوفات من شیوع االختالط بین الجنسین في الجامعة، وھو األمر الذي كان غریبًا 
وممنوًعا دوًما في الداخل السعودي، ولم یكن ھناك أنسب من النجم الصاعد للھیئة، الشیخ "الشثري" 

 ھذه المخاوف بوضوح تام، ولیصرح بھا في حدیث متلفز لھ على قناة المجد الفضائیة. لیعلن عن

  

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

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

ودیة ، وبأنھ یقدم عن غیر قصد مبررات للفصائل السع»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(بعزل "الشثري" وإخراجھ من ھیئة كبار العلماء، في سابقة تاریخیة

 .1971أحد أعضائھا منذ إنشائھا عام 

  

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

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

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

       
 

 "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(150كخطوة رئیسة في أجندة اإلصالح السعودیة وقتھا، وھي حملة طالت قرابة 

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 

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

    

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

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

لیمیة الفادحة، إال أنھ وبكل تأكید ظل محتفًظا بوالئھ المطلق للدولة نفسھا حتى في بعض أخطائھا اإلق
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.

    

 خاشقجي" اإلصالحي: السعودیة الُمحتَلَّة"

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 

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

    



 



 (الجزیرة) الصحفي السعودي جمال خاشقجي

      

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

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 

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

   

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

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

 بأي فائدة من أي نوع.

   

بیرة من العمالة األجنبیة لذلك ساق وجھ "خاشقجي" اإلصالحي حًال رادیكالیًا قوامھ ترحیل نسبة ك
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 
إدمان" العمالة األجنبیة مصطلح "كوندالیزا رایس" المفضل، لكنھا أزمات ستخلص السعودیین من "

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

      
 

      

مع حل وقناعة اقتصادیة كتلك، كان منطقیًا أن یقوم الصحفي المخضرم بالترحیب التام برؤیة "بن 
، مشیًرا لما 2016والتي 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 

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



، 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 
نفسھ،  "ربیع العرب: زمن اإلخوان المسلمین"، بالكثیر من مظاھر ذلك التأیید، إال أنھ في الوقت

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(بالدفاع عن نظام الریاض في زمن الجھاد األفغاني في لقاء متلفز
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 
نتقدھا القیادي الشیعي المصري "أحمد النفیس" ملقبًا لنفس العام، ودافع عنھا بقوة خاصة عندما ا

، 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 

 بشدة.بدأ وجھ "خاشقجي" األخیر في الظھور و

    

 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 

لم یكن حال السعودیة على الدوام، نحن السعودیون یستطیع الكثیرون ذلك. أرید أن تعرفوا أن ھذا 
 »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 

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

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



ما  "خاشقجي" تذكر، وكما كتب أعاله فقد رفع صوتھ، أكثر مما یتحمل قصر الریاض الملكي على
 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 

غم ذلك فإن عاما تقریبًا على والتضییق علیھ في منابره اإلعالمیة ووقف مقاالتھ لجریدة الحیاة، ر
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.

    

الجدیدة مع الصحیفة األمریكیة بمقال وصف في عنوانھ بدأ "معارض الربیع العربي" رحلتھ بحلتھ 
، 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 
ي والحقوقیین السعودیین المتتالیة في سبتمبر/ أیلول وأكتوبر/تشرین األول للعام اعتقاالت نشطاء الرأ

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

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

      



 



     

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

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  1965ي العھد بالتعلم مما فعلھ الملك فیصل عام بالكامل، ناصًحا ول» 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.

   

ي لمعارض بآراء وبكلمات ال یمكن إساءة فھمھا أو تأویلھا بحال، إذن، تحول "خاشقجي" بشكل فعل
-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
ع الملك السعودي أو "بن سلمان"، وظل موازنًا ببراعة بین معارضتھ معاویة، فلم یتجاوز بحال م

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.

      
 

      

ملموسة تقود لمعلومات مؤكدة عما حدث لـ "خاشقجي" داخل القنصلیة  ورغم عدم ظھور أي أدلة
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 
یجب دوًما، فإنھ كان بإمكانھم فتح مساحات تعاون أكبر مع "خاشقجي" الذي لم یكن  أخطاًء أكثر مما

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«ة لبلده أو للعائلة المالكة مھما أثارت من بحال اإلساء
قد اختاروا أسلوبًا معتادًا للتعامل مع معارضیھم، وھو إن ثبت لن یكون  -كما یبدو-إال أن السعودیین 

 األخیر، في سلسلة سعودیة من القمع والتھور ال یبدو أنھا ستنتھي قریبًا بحال.
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 مجموعة محررین
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  استمع للتقریر
 

   

وكالة األناضول التركیة دخول  رصدت الماضیة، وفي قلب القنصلیة السعودیة،خالل األیام 
عماٍل في "حملة نظافة" كما سمیت للمبنى متوسط مجموعة كبیرة من المنظفات الكیمیائیة رفقة 

الحجم، كان األمر في نظر السعودیین عادیًا ووضعوه في إطار عنایة روتینیة بالقنصلیة، أما في 
نظر الكثیرین فكان بمثابة دلیل آخر على محاولة النظام السعودي إخفاء أي إشارات قد تصل بالعالم 

ھیر "جمال خاشقجي" بعد اختفائھ بالداخل، خاصة وأن تلك لمعرفة ما حدث للصحافي السعودي الش
"الحملة" أتت قبیل التفتیش األول للسلطات التركیة لمبنى القنصلیة وتزامنت مع إعادة دھان شاملة 
أیًضا، لكن الدلیل كعادة األدلة في اآلونة األخیرة كان ظرفیًا أكثر منھ جنائیًا بحال. بید أن تفاصیل 

رة الثاني من أكتوبر/تشرین األول الحالي، لسوء حظ المملكة، مسجلة لدى كل ما جرى في ظھی
جھات االستخبارات والتحقیق التركیة منذ لحظة وقوعھا كما أظھرت األنباء على مدار األیام 

 الماضیة.

    

بالرجوع قلیًال، فقد اعتادت اإلدارة التركیة في السنوات األخیرة أن تُضفي على سیاساتھا بُعدا 
القیا، في التعاطي مع الدماء، كما حدث في دعمھا لثورات الربیع العربي حتى وقت قریب. لكن أخ

ومنذ ظھیرة الثاني من أكتوبر، وُرغم الصالت المتینة التي جمعت ضحیة الجریمة بشخصیات مقّربة 
 من الرئیس التركي، وفداحة ارتكاب الجریمة داخل "حرم دبلوماسي"، قرر األتراك اتخاذ مسلك

جدید في التعاطي مع الملف بعیدًا عن الزج بالقیادة السیاسیة إلى الواجھة لإلدالء بالمواقف 
 األخالقیة، واقتصار ظھورھم على تأكید استمراریة التحقیقات والمسار الجنائي.

    

بزمام  )1(في تلك األیام، ومنذ البدایة تماما، أمسكت االستخبارات التركیة كما بینت النیویورك تایمز
الملف، والتي تعلم كممثلة لتركیا ودونًا عن العالم تفاصیل الجریمة كاملة، في حین اقتصر دور 

https://twitter.com/aa_arabic/status/1051813017120333824
https://twitter.com/aa_arabic/status/1051813017120333824


الساسة على تصریحات ھادئة تجاه المملكة وصلت لتشكیل فریق تحقیق مشترك معھا لمعرفة مصیر 
 ضحیة یعرف الطرفان مصیرھا وإن ظل مكانھا مجھوًال.

   





      

سكت أجھزة األمن التركیة، التي تمثل االستخبارات أحد أركانھا بعجلة التحقیق، وللمفارقة، حینما أم
نجحت أنقرة خالل أیام معدودة في تشكیل ضغط دولي بارع ومتزاید لصالح قضیة "خاشقجي" 
باعتبارھا قضیة جنائیة، ظھر المدعي العام فیھا بصورة رئیسیة في مسار التحقیق، حیث سعى 

دارتھم لألزمة لعدم حصر القضیة في بعدھا الدبلوماسي، وھو ضغط مثالي األتراك كما ظھر في إ
ألطراف عدة من أصدقاء وأنداد السعودیة على السواء النتزاع أكبر قدر من المكاسب السیاسیة 
واالقتصادیة منھا، وعملیة تراكمیة سریعة ُھندست بدقة شدیدة وبتراتبیة ماھرة كما یبدو تستحق 

 النظر.
  

 ریباتلعبة التس

تمحورت الضغوط التركیة حول مجموعة تسریبات متدرجة، تصدرت المصادر األمنیة إلدارتھا 
عبر ما ورد في وسائل اإلعالم، بخصوص تفاصیل الجریمة والتي قررت األجھزة األمنیة اإلفراج 

عنھا بشكل تدریجي وبطيء للصحافة العالمیة، وھي تسریبات أبقت القضیة في عناوین األخبار 
رئیسیة بشكل مستمر، في وقت بدأت فیھ لعبة المفاوضات بینھا وبین الریاض، وكذلك بین المملكة ال

والوالیات المتحدة، إذ باتت واشنطن بالضرورة جزًءا من المشھد بالنظر لكون الضحیة مقیًما لدیھا، 
قاتھ عالوة على مساھمتھ كصحافي في صحیفة "واشنطن بوست" األمیركیة المعروفة، وكذلك عال

الجیدة بشخصیات أمیركیة عدیدة، وھو ما جعل التسریبات بشكل ما نوًعا من إلقاء األتراك بالكرة 
 للملعب الدولي بصورة عامة، ولألمیركیین بشكل خاص.

  

أكتوبر، على اختفاء خاشقجي وعدم خروجھ من القنصلیة،  2األنباء خالل الیوم األول،  )2(اقتصرت
أو قتل لھ، بل مجرد حبسھ داخل القنصلیة وقلق خطیبتھ وأصدقائھ  دون أي حدیث عن تحقیق معھ

إلغالق القنصلیة في الساعة الخامسة بعد نھایة یوم العمل دون ظھوره مرة أخرى. وخالل الیوم 
أكتوبر، وبعد أن بدا واضًحا أن الرجل لم یظھر، اتسع نطاق التغطیات اإلخباریة لیبدأ  3التالي، 

بعض المقربین منھ بأنھ كان یخشى اختطافھ  )4(ھ داخل السفارة، وتصریحعن اعتقال )3(بالحدیث
وترحیلھ للسعودیة إن دخل القنصلیة، في حین اقتصر رد الفعل السعودي على التصریحات الرسمیة 

 بأنھ دخل وخرج ولم یعد بحوزتھم.

      
 

     



مقاالت خاشقجي بالواشنطن بوست، كاِرن عطیة، وھي محررة  )5(في الرابع من أكتوبر، كتبت
متحدثة عن اتصال الصحیفة بمسؤولین أتراك وسعودیین إلطالق سراحھ وفق االعتقاد السائد حتى 

العالقات إلیوت أبرامز، عضو مجلس  )6(كتباللحظة بحبسھ في القنصلیة. وخالل نفس الیوم
الخارجیة األمیركي والمستشار السابق للرئیس جورج بوش االبن، یطلب إطالق سراح خاشقجي 

وأن "تحفظ السعودیة ماء وجھھا بتوجیھ اللوم لمسؤولین قاموا بالتحقیق معھ في القنصلیة دون علم 
 المملكة".

  

القنصلیة أو تم ترحیلھ محتجًزا" داخل –حتى الخامس من أكتوبر كان خاشقجي صحافیًا "مفقودًا 
بطریقة ما على األرجح إلى الریاض، وقد نشرت الواشنطن بوست خالل ذلك الیوم عامودًا صحافیًا 

خالیًا باسمھ، لیحل محل ما كان یفترض أن یكون مقالھ المنشور في الصحیفة لو أن حیاتھ اتخذت 
من  )7(وتصریحات ھت بتغریداتمسارھا الطبیعي وعاد لبیتھ لیكتب كالمعتاد. إذن ثالثة أیام انت

اإلفراج «ین على السواء داخل الكونجرس للضغط من أجل أعضاء بارزین جمھوریین ودیمقراطی
، وھي ثالثة أیام كان األتراك فیھا، وفق روایات شتى، على علم بكل تفاصیل الجریمة »عن خاشقجي

بطرقھم الخاصة، لكنھا ثالثة أیام بدأت تجتمع فیھا أیًضا خطوط التحقیقات الرسمیة، وتتراكم فیھا 
قبولة دولیًا، لتبدأ لعبة تسریبات بطیئة اختلطت فیھا األولى بالثانیة، المعلومات المحّصلة بطریقة م

 والرسمي بغیر الرسمي.

  

في السادس من أكتوبر، بدأت تسریبات من مسؤولین أتراك لم یعلنوا عن ھویاتھم عن وقوع جریمة 
قتل على ید فریق سعودي أُرِسل خصیًصا لذلك، وھي تسریبات سرعان ما انتشرت على نطاق 

الخبر على لسان من أسمتھ  )8(واسع في الصحف، على سبیل المثال، في الواشنطن بوست والتي نقلت
رویترز في ذلك الیوم أیًضا على لسان  )9(، ونشرت»أحد العالمین بما یدور في فریق التحقیق«بـ 

وة "مصدر تركي" بأن الراجح ھو مقتل الرجل دون اإلفصاح عن كیفیة وقوع الجریمة بالضبط، عال
 شخًصا سعودیًا متھمین بالضلوع في تدبیر الجریمة. 15على اإلشارة ألول مرة إلى 

   
 

   

ھویات "الفریق السعودي" المتھم  )10(بتعلى مدار السابع والثامن والتاسع من أكتوبر، تسرّ 
سیره المسجل بوضوح على كامیرات نظام المراقبة العام بإسطنبول، عالوة على معلومة  )11(وخط

أتاتورك على متن طائرتین خاصتین، إضافة لذلك أتت  دخولھ وخروجھ في نفس الیوم من مطار
للباحث التركي في  )12(، منھا تغریدة»وقوع جریمة بشعة«تصریحات من أطراف عدّة ترجح 

https://www.cfr.org/blog/where-jamal-khashoggi
https://www.politico.com/story/2018/10/05/where-is-jamal-khashoggi-congress-876106
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أخبار خاشقجي لیست جیدة أبدًا بل «أبلغھ بأن » مسؤوًال تركیًا رفیعًا«واشنطن سلیم سازاك بأن 
عیة اإلعالم العربي التركیة، بأنھ قُتِل وتم تقطیع ، وتصریح لـ طوران ِكسالقجي، رئیس جم»بشعة

 صحیفة نیویورك تایمز. )13(جثتھ نشرتھ

  

عن  -من ضمنھا النیویورك تایمز-أنباء في شتى الصحف  )14(خالل األیام الثالثة التالیة انتشرت
بت صوتیًا ومرئیًا لما جرى لـ "خاشقجي" بالضبط، في حین تضار)16(تركیا تسجیال )15(امتالك

السیناریوھات لمحتوى تلك التسجیالت بین ترجیحات بمقتلھ عمدًا ثم تقطیع جثتھ، وتكھنات بقتلھ 
أكتوبر تأكدت بشكل شبھ كامل شكوك  15بالخطأ أثناء التحقیق معھ أو محاولة ترحیلھ. وبحلول یوم 

رسمیة  قاموا بالجریمة، في حین صدرت تسریبات غیر» قتلة«مقتل خاشقجي، إذ تحدث ترامب عن 
لوسائل اإلعالم تفید بأن فریق البحث الجنائي التركي الذي ُسِمح لھ بتفتیش القنصلیة ألول مرة وجد 

توسیع نطاق التفتیش إلى بیت القنصل  )17(ما یدل على ارتكاب الجریمة بالفعل، بل وأنھم بصدد
 نونیة تركیة أو دولیة.القریب، والذي عاد بدوره إلى الریاض باألمس قبل أن یصبح قید أي مساءلة قا

    

األخیرة التي عرضتھا شبكة سي أن أن اإلخباریة  )18(على األرجح أیًضا أن أحد التسریبات
بخصوص نیة السعودیة االعتراف بقتلھا خاشقجي عن طریق الخطأ، والذي ذاع في وسائل اإلعالم 

التركیة التي تقوم اآلن بالتحقیق العربیة والغربیة على السواء في ذات الیوم، ھو تسریب من الجھة 
المشترك مع نظیرتھا السعودیة، والذي یشمل بالتأكید عملیة تفاوض بین الطرفین لعلھا أھم من أي 

تحقیق مشترك على األرض، نظًرا لمعرفة الطرفین بتفاصیل الجریمة، وھو ربما تسریب ألحد 
ى نشرھا للعالم، دون أن یكون السیناریوھات المقترحة التي یجري االتفاق بین الطرفین عل

بالضرورة سیناریو لما جرى بالفعل. وسیتبقى لنا بطبیعة الحال أن نعرف الثمن الذي سیقدمھ 
السعودیون لألمیركیین واألتراك مقابل حفظ ماء الوجھ، وحفظ ملف القضیة أیًضا، في األیام القلیلة 

 ل تنازالت سیاسیة كذلك.الُمقبلة، وما إن كان ثمنًا اقتصادیًا فقط أم أنھ سیشم

      
 

   

بذلك استطاعت إدارة االستخبارات لملف خاشقجي عبر التدرج في تسریب المعلومات بعد اكتساب 
قضیة االختفاء زخم عالمي، استطاعت نقل قضیة اختفاء الصحفي السعودي من ملعب الثنائیة 

قضیة رأي عام دولي تعددت أقطاب الفاعلین السعودیة التركیة باعتبارھا قضیة دبلوماسیة، لتأجیج 
والمعنیین والمھتمین بھا، وھو ما یعني فتح الباب الكبیر ألنقرة بخروجھا من المأزق الدبلوماسي 

 واستالم مفاتیح اللعبة، وفي ذات الوقت تأزیم المملكة السعودیة بوضعھا أمام مرمى العالم.



   

ظاللھ إذن على الدولة التركیة، حیث استفادت المخابرات ال یزال التاریخ الطویل للجمھوریة یلقي ب
التركیة دوًما من االستمراریة المؤسسیة على مدار تسعین عاًما والتي لم تضطرب على إثر التغیرات 

واالنعطافات السیاسیة الحادة، إذ تمتعت باستقالل نسبي عن السیاسة التي تغیرت نتیجة االنقالبات 
 العسكریة.

  

ف شتى على مدار السنوات الماضیة عن إلمام استخباراتي ألنقرة بتفاصیل الدولة لتكشف مواق
العمیقة في الداخل وأصول إدارة الملفات الحساسة بالخارج، أھمھا الدور المحوري لالستخبارات في 

. وبعد عامین، تأتي حادثة مقتل خاشقجي لتسلط 2016إحباط المحاولة االنقالبیة في یولیو/تموز 
مجددًا على تلك الحقیقة، وعلى اتجاه سیتزاید، لترسیخ نفوذ األجھزة األمنیة واالستخبارات الضوء 

متناغمین ھذه المرة تحدیدا مع قیادة الھرم السیاسي في  التركیة كأحد الالعبین المھرة القالئل عالمیًا،
أھداف بارعة  تركیا بزعامة أردوغان، نفوذ یبدو أنھ سیتزاید إن كانت أنقرة حریصة على تسجیل

 مماثلة في المباریات العالمیة المتتالیة التي تنخرط فیھا بال توقف.
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 (ترودو أكد أن بالده تعتزم الدفاع عن حقوق اإلنسان بما في ذلك بالسعودیة (رویترز

إنھ ال یستبعد أن تلغي بالده صفقة أسلحة ضخمة  جاستن ترودو قال رئیس الوزراء الكندي
، وذلك في وقت تمارس جمال خاشقجي مع الریاض على خلفیة قضیة الصحفي السعودي

 دول غربیة ضغوطا عل الریاض.

"الدفاع إن بالده تعتزم  -وبثت أمس األحد خالل المقابلة التي سّجلت الخمیس-وقال ترودو 
 دوماً عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك مع السعودیة".

ورداً على سؤال عما إذا كانت كندا ستبقي على صفقة التسلیح الضخمة المبرمة بینھا وبین 
ملیار یورو،  9,9بقیمة  أوتاوا والسعودیة والتي تقضي بشراء الریاض مدّرعات خفیفة من

قال ترودو إنّھ "في ھذا العقد ھناك بنود یجب اتباعھا في ما خص طریقة استخدام ما نبیعھ 
 لھم".

 وأضاف "إذا لم یتّبعوا ھذه البنود فمن المؤكد أننا سنلغي العقد".
ADVERTISING 
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وذّكر رئیس الوزراء الكندي بأن ھذا العقد الذي انتقدتھ بشدة منظمات تدافع عن حقوق 
 اإلنسان لم تبرمھ حكومتھ بل الحكومة المحافظة التي سبقتھا.

لعام الماضي عن خشیتھا من أن تستخدم الریاض ھذه المصفحات وكانت أوتاوا أعربت ا
 الخفیفة في عملیات قمع في شرق المملكة.

یشار إلى أن السعودیة جمدت في أغسطس/آب الماضي عالقاتھا مع كندا، عقب مطالبة 
 أوتاوا للریاض بإطالق سراح ناشطین في مجال حقوق اإلنسان مسجونین.

عودیة إلى ضغوط دول أوروبیة، منھا ألمانیا التي قالت ویضاف الضغط الكندي على الس
وقت الحالي في إن بالدھا لن تصدر أسلحة إلى السعودیة في ال أنجیال میركل مستشارتھا

 .بإسطنبول أعقاب إعالن السعودیة مقتل خاشقجي في قنصلیتھا

یة بالبرلمان األلماني ودعا نوربرت روتجن رئیس لجنة شؤون السیاسة الخارج
 "بوندستاج" إلى النظر في طرد دبلوماسیین سعودیین من ألمانیا.

وقال روتجن لصحیفة "فیلت أم زونتاج" األلمانیة إنھ البد من وقف جمیع صادرات 
 للسعودیة على الفور، بما فیھا التي تم التعھد بھا بالفعل.  األسلحة

وفرنسا وألمانیا بتحقیق شامل وعاجل یكشف وفي بیان مشترك، طالبت كل من بریطانیا 
المسؤولیات بوضوح ویحاسب بشكل مالئم على الجرائم المرتكبة فیما یتعلق بقضیة 

 خاشقجي.

وفي الوالیات المتحدة األمیركیة تزایدت دعوات المشرعین األمیركیین من الحزبین، 
وعلى ولي عھدھا نفسھ، الجمھوري والدیمقراطي، لفرض عقوبات قاسیة على السعودیة 

 على ضوء ما صدر من الریاض بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
 .محمد بن سلمان وأكد مشرعون رفض إقامة أي عالقات مع ولي العھد السعودي

 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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 دولي األخبار

ترامب وأردوغان یتفقان على كشف 
 مالبسات قضیة خاشقجي

 ساعات 6قبل 

 استمع  •
  

 حجم الخط •

  

 طباعة  •

  

•  

  

•  

  

•  
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 (ترامب (یمین) وأردوغان تحدثا ھاتفیا مساء األحد بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي (األوروبیة

على ضرورة  دونالد ترامب واألمیركي أردوغان ئیسان التركي رجب طیباتفق الر
داخل قنصلیة بالده  جمال خاشقجي كشف كل مالبسات مقتل الصحفي السعودي

 .في الثاني من أكتوبر/تشرین األول الجاري نبولإسط في

وخالل محادثة ھاتفیة مساء األحد، شدد الرئیسان على ضرورة الكشف عن قضیة 
 .خاشقجي بجمیع جوانبھا

وأعلنت الرئاسة التركیّة أن أردوغان اتّفق مع ترامب على "وجوب توضیح كل جوانب" 
 .قضیة الصحافي السعودي جمال خاشقجي

ادثة بعد ساعات من تعھد الرئیس التركي بأنھ سیعلن الثالثاء المقبل كل الحقائق وتأتي المح
 ."بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ویعرض التفاصیل "بطریقة مختلفة جدا
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وقال أردوغان خالل كلمة ألقاھا األحد بمناسبة افتتاح أحد المشروعات في إسطنبول "لماذا 
؟ ینبغي (السعودیة شخصا (في 18(إسطنبول)؟ ولماذا تم اعتقال شخصا إلى ھنا  15جاء 

 ."اإلفصاح عن جمیع تفاصیل ھذه األمور
ADVERTISING 

invented by Teads inRead 

وأضاف "سأتحدث عنھا بشكل مختلف جدا الثالثاء خالل خطابي أمام الكتلة البرلمانیة 
 ."(لحزب العدالة والتنمیة)، وسأخوض في التفاصیل حینھا

المجتمع  ولھ بخصوصھا فيوتابع "سنعري كل التفاصیل، وسأتحدث عن كل ما یتم تدا
 ."، وعن األطراف التي تتناولھاالدولي

إن فریق  للجزیرة وفي وقت سابق األحد، قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي
البحث الجنائي التركي توصل إلى أدلة تدعم بشكل كامل تصّور المدعي العام لجریمة قتل 

القنصلیة السعودیة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرین األول جمال خاشقجي داخل 
 .الجاري

واعترفت السعودیة لیل الجمعة رسمیا بمقتل خاشقجي داخل القنصلیة، لكنھا قالت 
سعودیا على ذمة  18الحیاة بسبب "شجار واشتباك باألیدي"، وأعلنت اعتقال  فارق إنھ

 .التحقیقات
 المصدر : الجزیرة + وكاالت

 

 ھـ 1440/2/12 الموافق( (مكة المكرمة 02:37الساعة :  2018/10/22آخر تحدیث
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 عربي األخبار

أردوغان یكشف الثالثاء "الحقیقة 
 الكاملة" لمقتل خاشقجي

 ساعة 13قبل 
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 (أرشیف-أردوغان أكد أنھ "سیعري" كل الحقائق في قضیة خاشقجي (رویترز

أنھ سیعلن كل الحقائق بشأن مقتل الصحفي  أردوغان أعلن الرئیس التركي رجب طیب
 ."یوم الثالثاء المقبل، وسیعرض التفاصیل "بطریقة مختلفة جداجمال خاشقجی السعودي

افتتاح أحد المشروعات  وقال أردوغان خالل كلمة ألقاھا الیوم األحد بمناسبة
شخصا  18شخصا إلى ھنا (إسطنبول)؟ ولماذا تم اعتقال  15لماذا جاء  "إسطنبول في

 ."؟ ینبغي اإلفصاح عن جمیع تفاصیل ھذه األمور(السعودیة (في

ة وأضاف "سأتحدث عنھا بشكل مختلف جدا یوم الثالثاء خالل خطابي أمام الكتلة البرلمانی
 ."(لحزب العدالة والتنمیة)، وسأخوض في التفاصیل حینھا

"سنعري كل التفاصیل، وسأتحدث عن كل ما یتم تداولھ بخصوصھا في المجتمع  وتابع
 ."الدولي، وعن األطراف التي تتناولھا

ADVERTISING 

invented by Teads inRead 
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وفي وقت سابق الیوم، قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي للجزیرة إن فریق البحث 
الجنائي التركي توصل إلى أدلة تدعم بشكل كامل تصّور المدعي العام لجریمة قتل جمال 

 .أكتوبر/تشرین األول الجاري 2القنصلیة السعودیة في إسطنبول یوم خاشقجي داخل 

من موظفي القنصلیة السعودیة في إسطنبول،  25وذكر المصدر أن المحققین استجوبوا 
 .وأكد أن مكتب المدعي العام سیقدم كل األدلة والنتائج للرأي العام في الوقت المناسب

أن ھناك أدلة على قتل خاشقجي داخل القنصلیة وكانت المصادر األمنیة التركیة قد أكدت 
شخصا بقیادة ضابط االستخبارات  15وتقطیع جثتھ على ید فریق سعودي أمني مكون من 

 .السعودي ماھر المطرب

اعترافا رسمیا بمقتل خاشقجي داخل القنصلیة، لكنھا قالت  وأعلنت السعودیة لیل الجمعة
سعودیا على ذمة  18یدي"، وأعلنت اعتقال إنھ فارق الحیاة بسبب "شجار واشتباك باأل

 .التحقیقات
 المصدر : الجزیرة + وكاالت

 

 

 ھـ 1440/2/11 الموافق( (مكة المكرمة 18:52الساعة :  2018/10/21آخر تحدیث
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 عربي األخبار

شاھد.. الدقائق األخیرة قبل دخول 
 خاشقجي مبنى القنصلیة

 ساعات 7قبل 
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آر تي التركیة الناطقة بالعربیة سلسلة صور للدقائق األخیرة للصحفي نشرت شبكة تي 
 .التركیة إسطنبول في مدینة السعودیة القنصلیةقبیل دخولھ مبنى جمال خاشقجی السعودي
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وتظھر الصورة األولى اقتراب خاشقجي من السواتر الحدیدیة بالقرب من القنصلیة، وذلك 
 .دقیقة ظھرا بتوقیت إسطنبول 13في الساعة الواحدة و

الحدیدیة وبعدھا یتحدث مع وفي الصورة الثانیة، یمكن رؤیة خاشقجي یقترب من السواتر 
 .خطیبتھ خدیجة جنكیز، ویبدو أنھ الحدیث األخیر لھما

وفي الصور ظھر خاشقجي متجھا نحو السواتر مرة أخرى، حیث یتم تفتیشھ قبل السماح 
 .لھ بالتوجھ نحو مبنى القنصلیة، وبعدھا یتوجھ نحو المبنى

ADVERTISING 

invented by Teads inRead 

أما في الصورة السادسة، والتي یعتقد بأنھا األخیرة لھ، فأخذت قبل دخولھ مبنى القنصلیة 
 .دقیقة 14عند الساعة الواحدة 
 المصدر : الجزیرة
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 الصحافة جولة األخبار

كاتبة أمیركیة: السعودیون وترامب لم 
 یحترموا عقولنا وأملنا بالكونغرس
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 (الرئیس ترامب شارك في رقصة شعبیة أثناء زیارتھ للسعودیة العام الماضي (رویترز

 17األمیركیة مقاال للكاتبة جینفیر روبین تقول فیھ إنھ بعد  واشنطن بوست نشرت صحیفة
االعتراف بالمسؤولیة عن القتل المروع للصحفي السعودي جمال السعودیة من رفض یوما

 خاشقجي، فإنھا أخیرا أصدرت روایة مضحكة.
وست وناقدا للنظام السعودي، وتشیر الكاتبة إلى أن خاشجقي كان كاتبا لدى واشنطن ب

 مسؤوال سعودیا. 18وتقول إن الروایة السعودیة األولى تفید بأنھ توفي أثناء شجار مع 
 

وتضیف روبین أن األدلة تتزاید على مدار أكثر من أسبوعین بأن خاشقجي ذبح وقطع 
شخصا، كانت  15بمنشار مخصص لتقطیع العظام على أیدي فرقة ضاربة تتألف من 

 ، ثم غادرتھا بعد انتھاء المھمة.تركیا من السعودیة إلى سافرت
وعلى وزیر الخارجیة  دونالد ترامب غیر أن النظام السعودي كذب على الرئیس األمیركي

 مرة بعد أخرى. مایك بومبیو األمیركي
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سیشرف على إجراء مزید من  لمانمحمد بن س وتشیر إلى أن ولي العھد السعودي
 التحقیقات خالل شھر قادم.

 
 (رویترز) سیشرف على إجراء مزید من التحقیقات ولي العھد السعودي

 خرافة محمد بن سلمان
وتقول إنھ "من النادر ما شاھدناه في مثل ھذه التغطیة الغبیة بشدة لجریمة بھذا الحجم". 

بروكینغز سوزان مالوني تغریدتھا المتمثلة في القول إنھ بعد وتنسب إلى الباحثة لدى معھد 
أسبوعین من اإلنكار فإنھ ال ثقة في التفسیر الوارد بالروایة السعودیة بشأن مقتل خاشقجي، 

 خاصة ما تعلق بالخرافة التي یرویھا ولي العھد السعودي بھذا الشأن.
ADVERTISING 

invented by Teads inRead 

وتضیف مالوني أن النتیجة النھائیة لھذه الملحمة المروعة ھي أن السعودیة أصبحت 
أضعف وأكثر عزلة، وأن الشراكة األمیركیة السعودیة أصبحت أقل فعالیة، وأن العدالة لم 

 للضحیة البریئة.تتحقق بالنسبة 
وتقول الكاتبة یبدو أن اإلدارة األمیركیة مستعدة للتوافق مع ھذه المھزلة. وتشیر إلى أن 

الرئیس ترامب یرید التحدث والتشاور مع محمد بن سلمان الذي یقول العدید من الخبراء 
 إنھ كان على علم بالمؤامرة للسیطرة على خاشقجي وقتلھ.

 
اإلقرار بوفاة خاشقجي واإلعالن عن  سارة ساندرز المتحدثة باسم البیتوتنسب الكاتبة إلى 

 سیستمر في "متابعة" التحقیقات الدولیة. البیت األبیض أن
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وتوضح روبین أن ھذه التحقیقات تتمثل في التحقیق الذاتي للسعودیین أنفسھم، مما یذكر 
األمیركیة ذات األصول األلمانیة ھانا أرندت "تفاھة المرء بالعبارة الشھیرة للفیلسوفة 

 الشر".
 

وتضیف الكاتبة أن وزیر الخزانة األمیركي ستیفن منوتشین یصر على الذھاب إلى اجتماع 
، وذلك بعد أن كان أعلن قبل أیام عدم مشاركتھ في الریاض لمكافحة تمویل اإلرھاب في

 مؤتمر استثماري بالسعودیة في أعقاب اختفاء خاشقجي.
 

وتضیف أن اإلدارة األمیركیة تبدو عقیمة، وأنھ إذا استمرت في ھذا الطریق فإنھا ستواجھ 
 وحلفائنا وكل الشعوب الحرة.سخریة واستھتار األمیركیین 

 
 (رویترز) البیت األبیض سیتابع التحقیقات في مقتل خاشقجي

 حاجة للرد
وتنتقد الكاتبة إدارة ترامب جراء سماحھا للسعودیین بالتأخر ھذه المدة الطویلة، وجراء 

اإلدارة تسھم فشلھا في طلب تسجیالت صوتیة یُزعم أنھا التقطت جریمة القتل، وتقول إن 
 في تمكین شر ال یمكن تخیلھ.

وتضیف أن ترامب كان ضعیفا بشكل مثیر للشفقة، وأن استعداده الطفولي لتبني كذبة شفافة 
 لتفادي اتخاذ أي إجراء سیغري بالتأكید الطغاة اآلخرین للقیام بأعمال وحشیة مماثلة.

 
وھي واحدة من بین العدید من –وتنسب الكاتبة إلى السناتورة الدیمقراطیة إلیزابیث وارن 

في -تصریحھا شدید اللھجة المتمثل في قولھا  -2020المرشحین المحتملین للرئاسة عام 
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إن ھذه ھي اإلدارة األكثر فسادا في التاریخ المعاصر، وإن ھناك حاجة إلى رد قوي  -بیان
 ضد السعودیة، وإن ترامب یعد غیر قادر على القیام بھذا الرد.

 
ین أن بصیص األمل في الرد على ھذه الجریمة الوحشیة النكراء یبقى متمثال وتضیف روب

إنھ یجب استجواب بومبیو ورؤساء ، وتقول الكونغرس في الخطوات التي یمكن أن یتخذھا
 المخابرات وغیرھم ممن لدیھم معرفة بالوقائع تحت القسم.

 
الكونغرس عقد جلسات استماع قویة تجند خبراء حقوق اإلنسان واألمن  أن على وتضیف

القومي للعمل على ما یتعلق بانتھاكات السعودیة لحقوق اإلنسان للسعودیین وشراء النظام 
 .الوالیات المتحدة فيالسعودي النفوذ 

التي ال تصل إلى –وتقول إنھ باإلضافة إلى ضرورة تعلیق صفقات األسلحة للسعودیة 
فإنھ ینبغي للكونغرس اإلصرار على تطبیق  -ا یدعي ترامبملیارات دوالر كم 110

وأن تشمل  عقوبات "قانون ماغنیتسكي" على جمیع المتورطین في ھذه الجریمة الخسیسة،
على  -كما یقول خبراء استخبارات مطلعون-ھذه العقوبات محمد بن سلمان، وذلك إذا كان 
 درایة كاملة بالمؤامرة والمشاركة في التغطیة.

 صدر : الجزیرة,واشنطن بوستالم
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 عربي األخبار

موقع بریطاني: أجزاء من جثة 
 خاشقجي قد تكون نُقلت للریاض
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 (موظفون في القنصلیة السعودیة یحملون األحد صنادیق إلى داخل مبنى القنصلیة(األناضول

جمال  بریطاني إن السلطات التركیة تعتقد بأن أجزاء من جثة الصحفيقال موقع 
عن طریق ضابط قد نقلت إلى خارج األراضي التركیة ووصلت الریاض،  خاشقجي

 15االستخبارات السعودي ماھر عبد العزیز مطرب، وھو أحد أعضاء الفریق األمني 
 .المتھمین بجریمة القنصلیة

 
ونقل موقع "میدل إیست آي" عن مصادر تركیة وصفھا بالمطلعة أن ضابط االستخبارات 

ھو من نقل أجزاء من جثة - محمد بن سلمان المقرب من ولي العھد السعودي-مطرب 
 .خاشقجي في حقیبة كبیرة على متن طائرة خاصة

بعد مقتل خاشقجي على متن طائرة خاصة، ولم یجر تفتیش  إسطنبول وغادر مطرب
عبر صالة "كبار الشخصیات" بصفتھ  أتاتورك مطار حقائبھ، بعدما مر إلى الطائرة في

 .سیایحمل جوازا دبلوما

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7e8df9bb-0d2b-4c52-8a8d-29de5ca273a5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7e8df9bb-0d2b-4c52-8a8d-29de5ca273a5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ad0d49e0-ccd7-44c7-ae2c-f9168897d245
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/a72d8f6d-be45-4909-b0c7-11c371cf0b10
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/a72d8f6d-be45-4909-b0c7-11c371cf0b10
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/a72d8f6d-be45-4909-b0c7-11c371cf0b10
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ba12d502-e938-42f1-a3b9-2dfd29a557b0


وكان الفریق األمني السعودي وصل إسطنبول في الیوم الذي قتل فیھ خاشقجي، وزار 
في  تركیا یھ خاشقجي داخل القنصلیة، وغادروافي الوقت الذي كان ف السعودیة القنصلیة

 .الیوم نفسھ على متن طائرتین خاصتین

 

عودیة في الیوم الذي قتل فیھ مطرب أثناء دخولھ القنصلیة الس الضابط
 (الجزیرة) خاشقجي

وفي تطور الحق، بثت وسائل إعالم تركیة مساء األحد صورا لسیارة تابعة للقنصلیة 
السعودیة وصلت إلى مدخل مبنى القنصلیة في إسطنبول، وأنزلت ثالثة صنادیق سوداء 

 ."كبیرة مرقمة، مكتوب علیھا باللغة اإلنجلیزیة "شخصي

وأفادت وكالة األناضول التركیة بأن موظفین في القنصلیة ھم من أدخلوا الصنادیق الثالثة 
إلیھا، ولم یتضح ما بداخلھا، وجرى نقل الصنادیق الثالثة إلى داخل القنصلیة، في حین 

 .بقیت السیارة تنتظر في الخارج
السبت بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلیتھا في إسطنبول،  الریاض وأقّرت

شخصا إثر الحادثة، وكلھم سعودیون، ولم  18إثر شجار مع مسؤولین سعودیین، وأوقف 
 .مان خاشقجيتوضح السلطات السعودیة مكان جث

غیر أن تلك الروایة الرسمیة تناقضت مع روایات سعودیة غیر رسمیة كان آخرھا إعالن 
سعودیا أرسلوا للقاء  15مسؤول سعودي في تصریحات صحفیة أمس أن "فریقا من 
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خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرین األول الجاري، لتخدیره وخطفھ قبل أن یقتلوه 
 ."ومھمبالخنق في شجار عندما قا

وفي سیاق القضیة، قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي للجزیرة إن فریق البحث 
الجنائي التركي توّصل إلى أدلة تدعم بشكل كامل تصّور المدعي العام لجریمة قتل 

 .خاشقجي

بجریمة القنصلیة،  15وقال إن السعودیین سلّموا االدعاء العام التركي إفادات المتھمین 
ار إلى أن الجانب التركي لم یطلب من السعودیین في ھذه المرحلة إحضار ھؤالء، لكنّھ أش

 .في انتظار اكتمال التحقیق

من موظفي القنصلیة السعودیة في إسطنبول استُـجوبوا، وأكد أنّھ سیقدم  25كما أفاد بأن 
دعت است كل األدلة والتحقیقات للرأي العام في الوقت المناسب، وكانت الشرطة التركیة

 .بالفعل عشرین شخصا الجمعة في إطار تحقیقاتھا في مقتل خاشقجي
 المصدر : الجزیرة + وكاالت
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اختفاء خاشقجي.. غلیان دولي 
 وصمت عربي مریب
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بعد مرور أكثر من أسبوع على اختفاء الصحفي جمال خاشقجي عقب دخولھ 
، یبدو العالم العربي الرسمي والشعبي غیر معني بقصة إسطنبول في السعودیة القنصلیة

 .ما زالت تداعیاتھا تمسك بدوائر السیاسة العالمیة

ولم یأت تصریح من أي رئیس عربي وال حتى وزیر بشأن قضیة تتصل بحریة اإلنسان 
فضال عن االتحاد العام -طنیة العربي وحقوقھ. كما صمتت االتحادات الصحفیة الو

   عن مجرد التعلیق على جریمة االختفاء. -للصحفیین العرب
یأتي ذلك في وقت ینشغل فیھ العالم بالبحث عن إجابات تفّسر االختفاء الغامض لخاشقجي 

نقل لمكان مجھول  عذب أم قتل أم منذ الثالثاء الثاني من أكتوبر/تشرین األول الحالي: ھل
 ؟ وسط حالة من الغضب على ھوان اإلنسان على دولتھ.تركیا خارج

إنھ مھتم باألمر قلق  دونالد ترامب ووسط صمت عربي مطبق، قال الرئیس األمیركي
بشأنھ، ورغم مزاعم بالده عن قیادة العالم الحر وسدانتھا للحریة وحقوق اإلنسان لكنھ 

 یا للسعودیة ال یعنیھ ما فعلت إن ھي دفعت.رسخ صورتھ األسبوعین األخیرین حام
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 جریمة ومراجعة
دیمقراطیون وجمھوریون إن جریمة إخفاء خاشقجي حیا أو  الكونغرس وقال أعضاء في

بعد أن تحولت العالقة معھا میتا وحدھا ستكون كافیة لمراجعة العالقة مع المملكة السعودیة 
 إلى عبء ثقیل.

عن قلقھا، محذّرة من تبعات ما ستجره ھذه الجریمة من  بریطانیا ومن جھتھا أعربت
 جریح لمبادئھا.ت

وفي ظل االھتمام الغربي وتداعیات ما حدث، صمت العرب كأن األمر وقع في بلد قصي 
 بأمیركا الالتینیة، وكأن اختفاء كاتب صحفي داخل قنصلیة بلده شيء عابر كأخبار الطقس.

لجنة الحریات  ولم یصدر االتحاد العام للصحفیین العرب أي خبر، كما لم تتطرق للقضیة
، ولم یصدر أي بیان بشأن موضوع ذي بجامعة الدول العربیة ع للبرلمان العربيباجتما

 صلة بحریات وحقوق اإلنسان العربي.

أمرا واحدا ھو  -التي صمتت عنھا الصحافة الخلیجیة والعربیة-اشقجي وتختصر قصة خ
أن األحرار وحدھم من یملكون حق الكالم الذي ال یكلف أحدا شیئا في بالد هللا الحرة، 

في غیرھا فیكلفك نفسك دون أن تصدر من الرعیة صرخة احتجاج أو مجرد إیماءة  أما
 تعاطف.

 المصدر : الجزیرة
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