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سياسة
على الغالف

األمير السعودي الموقوف:

أتعاطى المخدرات ...وحقائبي ليست لي!
يدي أمير سعودي في لبنان .فللمرة االولى ،ال يقف ّ
لم يسبق أن ُوض َعت األغالل في َ
مدع عام عند كون الرجل
ِ
ّ
الذي يحمل في حقائبه طنين من المخدرات أميرًا سعوديًا يحمل لقب «صاحب السمو الملكي»
حسن عليق
لـلـمــرة االول ــى فــي لـبـنــان ،يـخــرج أمير
س ـعــودي م ـخ ـفــورًا ،مــن م ـطــار بـيــروت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،ثــم
إل ــى مـكـتــب لـلـشــرطــة ال ـق ـضــائ ـيــة .هو
عبداملحسن بن وليد من عبداملحسن
ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز آل سـ ـع ــود .ه ــو اب ــن
حفيد ّ
مؤسس مملكة آل سعود ،وابن
أخ أم ـيــر حــائــل وع ـضــو هـيـئــة البيعة
سعود بن عبداملحسن بن عبدالعزيز.
املــوقــوف إذًا من العائلة الحاكمة .من
أحفاد عبدالعزيز ،أصحاب الحصانة
في غالبية دول العالم .في مطار رفيق
الـحــريــري ،كــان عبدالرحمن بــن وليد
ي ـه ـ ّـم ب ــرك ــوب ط ــائ ــرت ــه ،م ـتـ ّ
ـوج ـهــا إلــى

ّ
أقر األمير السعودي بأنه
ينف قبل
يتعاطى المخدرات ولم ِ
التوقيف ملكيته للطرود
السفارة
رفض القاضي طلب
َ
السعودية عدم تكبيل يدي
األمير الموقوف
الحجاز .كان برفقته أربعة أشخاص،
ومعهم  24طردًا و 8حقائب سفر كبيرة،
ّ
ت ــراوح زنــة كــل منها بــن  40كلغ و60
ألصقت على كل واحد من الطرود
كلغِ .
ورقـ ــة تـحـمــل ع ـب ــارة «خـ ــاص صــاحــب
السمو امللكي األمـيــر عبداملحسن بن
ّ
ول ـي ــد آل سـ ـع ــود» ،ت ــذك ــر ب ـت ـلــك الـتــي
اع ـتــاد آل سـعــود نـشــر صــورهــا خــال
توزيع املساعدات و»املـكــرمــات» .رجل
األمــن فــي مطار رفيق الـحــريــري طلب
تـفـتـيــش الـ ـط ــرود ،ف ـمــا ك ــان م ــن كبير
مرافقي األمـيــر ،املدعو يحيى ش ،.إال

ّ
لم تتمكن األجهزة األمنية من ضبط المصنع الذي ينتج الكبتاغون منذ  6سنوات

عربدة ابن الملك
ليس عبداملحسن بن وليد آل سعود األمير السعودي االول الذي ُي َ
ضبط في
حالة جرمية .اعتادت دول العالم إقفال امللفات القضائية ألبناء األسرة الحاكمة
في الجزيرة العربية ،ألسباب ُت ّ
رد إلى «األمن القومي» و»املصلحة الوطنية» .من
فضيحة صفقة اليمامة في بريطانيا ،إلى قضية األمير السعودي سعود بن
الذي أدانه القضاء البريطاني عام  2009بقتل
عبدالعزيز بن ناصر آل سعود ّ
شاب سوداني لدوافع جنسية ،ثم سلمته السلطات البريطانية إلى بالده «ليكمل
وغيرها من الدول ،يحظى أمراء
عقوبته بالسجن» فيها ،إلى آخرين في فرنسا ّ
العائلة املالكة بحصانة قل نظيرها في العالم .آخر
هؤالء ،قبل توقيف عبداملحسن آل سعود في بيروت
أمس ،هو ماجد ابن امللك السابق عبدالله بن عبدالعزيز،
الذي أوقفته السلطات األميركية في لوس أنجلس ،بعدما
ّ
وجهت له ثالث نساء عملن في خدمته في قصره تهمًا
ُ
بالضرب واالغتصاب .وبحسب مقال نشر في صحيفة
الـ«دايلي مايل» يوم  20تشرين األول الجاري ،فإن
املدعي العام ملقاطعة لوس أنجلس قد ّ
رد التهم املوجهة
إلى األمير البالغ من العمر  29عامًا ،بداعي عدم كفاية
األدلة ،لتفرج الشرطة عن ابن عبدالله لقاء كفالة قدرها
َّ
ولتحول القضية إلى املدعي العام ملدينة
 300ألف دوالر،
لوس أنجلس «الذي يعمل على بناء قضيته» .وتكشف الصحيفة ،من خالل
اطالعها على وثائق املحكمة ،عن تفاصيل رواية النساء الثالث عن ممارسات
األمير السعودي ،التي تتجاوز الضرب واالغتصاب إلى سلوكيات منحرفة
ً
ومقززة ،ال مجال لذكر تفاصيلها هنا ،فضال عن تعاطيه املخدرات وإجبارهن
ً
على مشاهدته وهو يقوم بأفعال جنسية مع أحد مساعديه ،وصوال إلى ضربه
إحدى السيدات إلى ّ
حد اإلدماءُ .وي ّ
رجح أنه هرب من الواليات املتحدة بعد إطالقه.
(األخبار)

أن قــال لــه ،بـحـضــور االم ـيــر« :أال تــرى
املكتوب عليها؟ هــذه أغ ــراض خاصة
ُ ّ
لطويل العمر ال تـفــتــش» .رجــل األمــن
ً
أص ـ ّـر عـلــى التفتيش ق ــائ ــا :لــو كانت
ألبيه أو ألبي ،سأفتشها.
بـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش ،ف ـ ـظ ـ ـهـ ــر مـ ـحـ ـت ــوى
ال ـح ـقــائــب .ح ـبــوب ال ـك ـب ـتــاغــون .كمية
هــائـلــة مـنـهــا ،نـحــو ط ـنــن ،أو مليون
حبة ،بحسب تقديرات املحققني .وهذه
ّ
الكمية موضبة فــي أكـيــاس «مرتبة»،
أف ـ ـ ـ ِـرغ م ـن ـهــا ال ـ ـهـ ــواء ،وع ـل ـي ـهــا ش ـعــار
ّ
موحد يعرفه املحققون جيدًا .إنه نوع
خــاص من الكبتاغون ،معروف باسم
«زينيا» ،وهو أجود االنواع .وبحسب
املحققني ،فإن قيمة الصفقة تزيد على
 110ماليني دوالر.
أوق ـ ــف األم ـي ــر وم ــراف ـق ــوه ،يـحـيــى ش.
ِ
وزيــاد ح .ومبارك ح .وبندر ش .جرى
ذل ــك ع ـنــد ال ـثــان ـُيــة م ــن ب ـعــد منتصف
الليل .صباحًا ،أعـ ِـلــم القضاء ،فحضر
ال ـنــائــب ال ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي الـقــاضــي
دان ـ ــي ش ــرابـ ـي ــه إل ـ ــى امل ـ ـطـ ــار ،وب ــاش ــر
ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ــع املـ ــوقـ ــوفـ ــن .وب ـح ـســب
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـتـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخ ـب ــار» ،فــإن األمـيــر نفى بــدايــة ّ
أي
ً
صلة له باملضبوطات ،قائال «اسألوا
يـ ـحـ ـي ــى ،ال أعـ ـ ـ ــرف كـ ـي ــف أت ـ ـ ــى ب ـه ــذه
الصناديق» .ومع ّ
تقدم التحقيقّ ،
أقر
االم ـي ــر بــأنــه يـتـعــاطــى املـ ـخ ــدرات .أمــا
يحيى ،فقال في البداية إن وكيل األمير،
خ ــال ــد ح ،.ات ـص ــل ب ــه م ــن ال ـس ـعــوديــة،
وقـ ـ ـ ــال لـ ـ ــه« :س ـ ــأرس ـ ــل لـ ــك «بـ ـي ــك أب»
ّ ً
محمال بصناديق تحوي قطعًا أثرية
أح ـضــرهــا لـ ــي» .امل ــوق ــوف ــون اآلخـ ــرون

نفوا أي صلة لهم باملضبوطات .أحال
القاضي املوقوفني على مكتب مكافحة
املخدرات ملتابعة التحقيق .في «مخفر
حبيش» ،ازداد الـتـضــارب فــي إف ــادات
املوقوفني .يحيى أصـ ّـر على روايــة أن
وك ـي ــل االم ـي ــر ه ــو م ــن ط ـلــب م ـنــه نقل
الـطــرود ،مع قوله إنــه كــان يعرف أنها
كانت تحوي كبتاغون ال تحفًا أثرية.
أما «صاحب السمو امللكي» ،فقال إنه
ال توجد عالقة بني يحيى وخالد ،وإن
يحيى هو املسؤول عن الطرود .ولفتت
مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة إل ـ ــى أن ـ ــه ك ـ ــان يـمـكــن
تصديق كالم االمير لوال اآلتي:
 1ـ ـ املـخــدرات ضبطت فــي حــوزتــه .هو
مــن اس ـتــأجــر ال ـطــائــرة ال ـخــاصــة الـتــي
أق ـل ـتــه ومــراف ـق ـيــه م ــن ال ـس ـعــوديــة إلــى
لـبـنــان ي ــوم  24الـشـهــر ال ـج ــاري ،وكــان
ّ
ينبغي أن تقلهم في رحلة العودة إلى
بالدهم فجر أمس.
 2ـ ـ ـ ل ــم ي ـقــل االمـ ـي ــر ،ق ـبــل تــوق ـي ـفــه ،إن
ه ــذه ال ـط ــرود والـحـقــائــب ال ت ـعــود لــه،
علمًا بأنه كان موجودًا عندما تالسن
مرافقه مع رجل األمن.
 3ـ ـ خ ــال الـتـحـقـيــق ،تـضــاربــت رواي ــة
األم ـيــر مــع رواي ــة مــراف ـقــه ،ول ــم ّ
يقدما
أي رواية مقنعة بشأن ما هو موجود
في الطرود والحقائب .ولم يدل األمير
بــأي رواي ــة مقنعة لقبوله نقل طــرود
باسمه ،من دون معرفة محتواها.
وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى أن ــه ف ــي ح ــاالت
كهذه ،من الطبيعي أن ُينكر املوقوفون
ّ
ويعول املحققون
أي صلة لهم باألمر.
على دور لفرع املعلومات يتيح كشف
كافة مالبسات القضية ،استنادًا إلى

داتــا االتصاالت واملعلومات املتوافرة
ّ
ح ــول ال ـس ـيــارة ال ـتــي ســلـمــت ال ـطــرود
والـحـقــائــب لــأمـيــر ومــرافـقـيــه .وحتى
انتهاء التحقيقات ليل أمــس ،لــم يكن
«صــاحــب الـسـمــو املـلـكــي» وال مــرافـقــه
قــد أدلـيــا بــأي معلومات جــديــة بشأن
مصدر الكبتاغون.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ــدأت ال ـس ـف ــارة
الـسـعــوديــة اتـصــاالتـهــا للضغط على
الجهات القائمة بالتحقيق ،ولكنها
ل ــم تـ ـج ــرؤ ب ـع ــد ع ـل ــى ط ـل ــب «ل ـف ـل ـفــة»
القضية ،مكتفية بجس النبض .وكيل
ال ـس ـف ــارة والـ ــوزيـ ــر املـ ـف ــوض تـ ّ
ـوج ـهــا
إل ـ ــى امل ـ ـطـ ــار أم ـ ـ ــس ،وط ـل ـب ــا ّ م ـعــام ـلــة
املــوقــوف ــن بــالـحـسـنــى ،ف ـت ـلــقــوا وع ـدًا
بذلك .كذلك طلب الوزير ّ
املفوض عدم
ُ
تكبيل يـ َـد ْي األمـيــر ،لكن َ
ُ
طلبه ر ِفــض.
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،بـ ــدأ آل
س ـعــود ات ـصــاالت ـهــم مل ـحــاولــة فـهــم ما
ي ـج ــري ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى مـعـلــومــات
م ــن الـتـحـقـيــق ،وب ـح ــث ال ـس ـبــل اآلي ـلــة
إل ـ ــى إطـ ـ ــاق سـ ـ ــراح األم ـ ـيـ ــر .م ـص ــادر
ّ
مــواكـبــة للتحقيق أك ــدت أن االم ـيــر ال
يحظى بأي حصانة دبلوماسية ،رغم
كونه يحمل جــواز سفر دبلوماسيًا.
ً
فـفـضــا ع ــن «ال ـج ــرم امل ـش ـهــود» ال ــذي
ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى حـ ــالـ ــة ت ــوقـ ـيـ ـف ــه ،ف ــإن
ج ــواز السفر الــدبـلــومــاســي ال يعطيه
ُ
أي ح ـصــانــة ت ـم ـنــح ح ـص ـرًا ألع ـضــاء
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة .وأك ـ ـ ــدت
م ـ ـصـ ــادر ق ـض ــائ ـي ــة ل ـ ــ»األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ال ـق ــاض ــي دان ـ ــي ش ــراب ـي ــه مـقـتـنــع بــأن
مــا فــي حــوزتــه مــن َ معطيات تتيح له
ّ
االدعاء على املوقوفني (عبداملحسن آل

