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الحدث

تهمة تصفية خاشقجي تلبس ابن سلمانّ :
بحث غربي عن «حكم مخفف»

ُ
ّ
ضيقت التحقيقات فرص الرياض في
التملص من مسؤوليتها في قضية
جمال خاشقجي ،فيما ثمة من يبحث،
في الوقت بدل الضائع ،قبل ثبوت التهمة
بـ«الصورة» ،عن مخرج بأقل الخسائر لمحمد
بن سلمان ،من خالل إظهار أن الهدف كان
االعتقال ،وليس االغتيال
بـ ــاتـ ــت م ــابـ ـس ــات ج ــريـ ـم ــة اغ ـت ـي ــال
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ج ـ ـمـ ــال
خــاش ـق ـجــي ،م ـك ـشــوفــة ،بــأن ـهــا جــرت
داخ ـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ َـي
إسطنبول ،الثالثاء املاضي .ولم يبق
س ــوى أن تـنـشــر الـسـلـطــات الـتــركـيــة
ش ــريـ ـط ــا م ـ ـ ـصـ ـ ــورًا ل ـع ـم ـل ـي ــة ال ـق ـت ــل
و«التشريح» ،قالت إنها استحوذت
عليه ،بعدما صورته فرقة االغتيال
السعودية.

فرقة اغتيال أم اعتقال؟
ف ــي ظ ــل ت ـس ــارع ان ـك ـشــاف تـفــاصـيــل
الجريمة ،تبتلع السعودية لسانها

ترفض السعودية دخول
المحققين األتراك إلى القنصلية أو
منزل القنصل حتى اآلن
وت ـل ـتــزم ال ـص ـمــت .ال ّ
رد ح ـتــى اآلن،
عـ ـل ــى م ـ ــا ك ـش ـف ـت ــه وس ـ ــائ ـ ــل ُاإلعـ ـ ــام
التركية ،مــن أن خاشقجي قتل يوم
دخ ــول ــه قنصلية بـ ــاده ،عـلــى أي ــدي
 15س ـ ـعـ ــوديـ ــا ،وص ـ ـلـ ــوا ب ـط ــائ ــرت ــن
خاصتني ،حطتا في مطار «أتاتورك»
الدولي ،ودخلوا القنصلية بالتزامن
مـ ـ ــع وجـ ـ ـ ـ ــود خ ــاشـ ـقـ ـج ــي داخ ـ ـل ـ ـهـ ــا،
بسيارات ديبلوماسية.

ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــرك ـي ــة ،وضـ ـع ــت ول ــي
ال ـع ـه ــد م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،أمـ ــس،
ف ــي مـ ــأزق كـبـيــر ،بـعــدمــا كـشـفــت عن
هــويــات ـهــم ،ب ــال ـص ــور ،خ ـصــوصــا أن
بـيـنـهــم ث ــاث ــة م ــن «وح ـ ــدة الـحـمــايــة
الخاصة» لولي العهد ،وهو ما بدا في
مقارنة الصور التي نشرها اإلعــام
ال ـت ــرك ــي لـ ـه ــم ،أثـ ـن ــاء وجـ ــودهـ ــم فــي
املطار ،وصور ملرافقني البن سلمان،
ظـ ـه ــروا إلـ ــى جــان ـبــه ف ــي مـنــاسـبــات
عدة .ومن بني هؤالء ،ضباط تابعون
للحرس امللكي السعودي ،وعناصر
من االستخبارات ،واألهم من بينهم،
مدير الطب الشرعي في اإلدارة العامة
ل ــأدل ــة ال ـج ـن ــائ ـي ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة لــأمــن
العام ،صالح محمد الطبيقي ،الذي
كان من بني أهم «إنجازاته» ،تصميم
ُ
م ـق ـطــورة مـتـحــركــة ،ت ـعــد األولـ ــى من
نوعها على مستوى العالم ،تحتوي
على أح ــدث التقنيات الـتــي تمكنها
من تشريح الجثث وإخــراج النتائج
في فترة زمنية ال تتجاوز  7دقائق،
بحسب مــا ذك ــرت صحيفة «الـشــرق
األوسط» السعودية ،في تقرير نشر
في تشرين األول /أكتوبر عام ،2014
كــان يــروج لخدمة اململكة للحجاج،
بــال ـقــول إن ال ـه ــدف م ــن امل ـق ـطــورة أن
«تـكــون فــي املشاعر املقدسة لسرعة
اإلنجاز في حاالت الوفاة».
وف ـ ـ ــق «مـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الـبــريـطــانـيــة واألم ـيــرك ـيــة» ،يـبــدو أن
ال ـهــدف األســاســي لــم يـكــن االغـتـيــال،
ب ـ ـ ــل االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـس ـف ـي ــره
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـت ـح ـق ـي ــق م ـعــه،
ومحاكمته سريًا .فبحسب صحيفة
«واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت» األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
اعـتــرضــت االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة
«اتـ ـ ـص ـ ــاالت ملـ ـس ــؤول ــن س ـع ــودي ــن،
يبحثون خطة العتقال خاشقجي»،
فـ ـيـ ـم ــا ذك ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة «روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز»
أن امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة بــاتــت

مقالة

اختفاء خاشقجي :مأزق دولتين
عبدالله السناوي*
يشتبه في أنها تحمل «الصناديق»،
إلــى منزل القنصل محمد العتيبي،
فـ ـيـ ـم ــا أك ـ ـ ــد م ـ ـس ـ ــؤول تـ ــركـ ــي رف ـي ــع
ل ـص ـح ـي ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت»،
أمــس ،أن «السعودية ترفض دخول
املحققني األتــراك إلى منزل القنصل،
ما يرجح أن جثة خاشقجي بداخله،
إذ إنها ال تــزال مــوجــودة فــي تركيا،
لكون فريق التحقيق التركي لم يعثر
على أثر لخاشقجي».

رد فعل غربي باهت!

من تظاهرة تضامنية مع خاشقجي أمام السفارة السعودية في واشنطن (أ ف ب)

ُ
«م ـق ـت ـن ـع ــة» بـ ـ ــأن خ ــاش ـق ـج ــي «ق ـت ــل
داخـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ب ـج ــرع ــة م ـخ ــدرة
زائـ ـ ـ ـ ــدة» ،يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـهــدف
إلـ ـ ــى تـ ـخ ــدي ــره حـ ـت ــى وصـ ــولـ ــه إل ــى
ال ـس ـعــوديــة ،لـكــن «ال ـجــرعــة ال ــزائ ــدة»
أدت إل ــى مــوتــه ،مــا دف ــع اب ــن سلمان
إلــى أمــر «عـصــابـتــه» بــإخـفــاء الجثة.
ووفـقــا ملــا نقلت صحيفة «نيويورك
ت ــاي ـم ــز» ،ع ــن مـكـتــب ُاألمـ ــن ال ـتــركــي،
ّ
أمس ،فإن خاشقجي قطع بـ«منشار
عظم» جلبه فريق االغتيال معه من
السعودية ،األمر الذي أكدته صحيفة
«خبر ترك» التركية ،باإلشارة إلى أن
«ط ــائ ــرات مــن دون ط ـيــار ،رص ــدت 3
أش ـخــاص يـحـمـلــون م ـع ــدات ،دخـلــوا

ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء ،مــن
ال ـبــاب الـخـلـفــي ،وغ ـ ّـي ــروا األق ـفــال في
الـقـنـصـلـيــة» .لـكــن ثـمــة أسـئـلــة تبقى
معلقة هنا ،عن السبب من وراء جلب
فريق االغتيال «منشار عظم» معهم
قبل قتله بـ«الجرعة املخدرة» ،بل عن
الــدافــع لــذهــاب مختص فــي تشريح
الجثث مع فرقة االغتيال السعودية.
مــا ي ـتــرك ال ـبــاب مـفـتــوحــا لالحتمال
األول ،ب ـ ــأن ال ـ ـهـ ــدف ك ـ ــان االغ ـت ـي ــال
وليس االعتقال.
ب ـ ـع ـ ــد ت ـ ـق ـ ـط ـ ـيـ ــع ج ـ ـث ـ ــة خ ــاشـ ـقـ ـج ــي
داخ ـ ــل الـقـنـصـلـيــة ب ــ«م ـن ـش ــار عـظــم،
ك ـمــا ف ــي فـيـلــم ب ــال ــب فـيـكـشــن (Pulp
 ،»)Fictionب ـح ـســب تـعـبـيــر مـصــدر

فــي مكتب األم ــن ال ـتــركــي ،لصحيفة
«ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» ،وصـلــت سـيــارة
ســوداء ،ذات زجــاج داكــن ،بحسب ما
تكشف تسجيالت كاميرات املراقبة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،إل ــى مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة،
وشــوهــد رج ــال مــن الــداخــل ،ينقلون
«ص ـن ــادي ــق» ل ــم ُي ـع ــرف م ــا بــداخـلـهــا
إلــى الـسـيــارة الـتــي خــرجــت بعد ذلك
ب ــاتـ ـج ــاه طـ ــريـ ــق سـ ــريـ ــع قـ ــريـ ــب مــن
القنصلية ،ولحقتها قافلة ،من ست
سيارات تحمل لوحات ديبلوماسية
تابعة للقنصلية ،تقل فرقة االغتيال
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وات ـج ـه ــت ث ـ ــاث مـنـهــا
يسارًا ،بينما اتجهت البقية يمينًا،
فيما اتجهت السيارة السوداء التي

لم يهدأ مكتب محمد بن سلمان ،أمس،
مــن ات ـص ــاالت ال ــرؤس ــاء وامل ـســؤولــن
الغربيني ،الذين يطالبونه بالحقيقة،
ك ـ ـمـ ــا لـ ـ ــو أنـ ـ ـ ــه اس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب مـ ـ ــا ق ـبــل
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ــال ـج ــري ـم ــة ال ـ ـتـ ــي زال ـ ــت
املعلومات والتحقيقات أمس الشكوك
ح ــول ـه ــا ،إذ أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،أنـ ــه ت ـح ــدث إلـ ــى م ـســؤولــن
عـلــى أع ـلــى مـسـتــوى فــي الـسـعــوديــة،
وطـلــب منهم «إج ــاب ــات» عــن اختفاء
خاشقجي ،فيما ناقش كل من وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،وصـهــر
تــرامــب ومـسـتـشــاره ،جــاريــد كوشنر،
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــار األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،ج ــون
بــول ـتــون ،م ــع اب ــن س ـل ـمــان ،الـقـضـيــة،
م ــن دون ال ـك ـشــف ع ــن م ـض ـمــون تلك
االتـصــاالت .لكن إعــان النائب ،مايك
بنس ،أن واشنطن مستعدة إلرســال
م ـح ـق ـق ــن إل ـ ـ ــى ت ــركـ ـي ــا «إذا ط ـل ـبــت
السعودية ذل ــك» ،ردًا على ســؤال في
ب ــرن ــام ــج إذاعـ ـ ـ ــي ،اع ـت ـب ــره م ــراق ـب ــون
«غ ـط ـ ً
ـاء أمـيــركـيــا لـجــريـمــة واض ـحــة»،
فـيـمــا اع ـت ـبــر كـبـيــر الــدي ـمــوقــراط ـيــن
فــي لجنة االسـتـخـبــارات فــي مجلس
الـ ـن ــواب ،آدم ش ـي ــف ،ف ــي ب ـي ــان ،بعد
اجتماع بشأن قضية خاشقجي ،أن
تصريحات ترامب بشأن قلقه «فاترة
وال تتوافق مع فداحة الوضع».
(األخبار)

العراق

سوريا

ّ
خرق في جدار أزمة المياه :موافقة تركية على زيادة الضخ

في انتظار موعد المهلة الجديدة:

نشاط لتهيئة «إدارات محلية» في إدلب
تستغل أنقرة والجهات السياسية العاملة
تحت مظلتها ،الوقت المخصص لسحب
«اإلرهابيين» وإنشاء المنطقة «المنزوعة
السالح» في التخطيط لهياكل إدارية
جديدة في إدلب ومحيطها ،على غرار ما
جرى في مناطق «درع الفرات»
ب ـع ــد أيـ ـ ــام م ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلع ــام ـي ــة
والسياسية لتحريك السالح الثقيل
بعيدًا عن خطوط التماس في محيط
إدلبّ ،
توجت تركيا جهودها بإعالن
رس ـمــي لـنـهــايــة املــرح ـلــة األول ـ ــى من
«ات ـفــاق ســوتـشــي» الـقــاضــي بإنشاء
منطقة «منزوعة السالح» .وأصدرت
وزارة الدفاع التركية بيانًا أكد إنجاز
ّ
وتحمل
املهمة ضمن املهلة املحددة
أنقرة «مسؤولياتها ،بصفتها دولة
ضــامـنــة» لتنفيذ االت ـفــاق .وتوافقت
تـ ـق ــاري ــر وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام امل ــوالـ ـي ــة
لـ ـت ــركـ ـي ــا ،عـ ـل ــى تـ ـص ــوي ــر ان ـس ـح ــاب
«ك ــام ــل» ل ـل ـســاح ال ـث ـق ـيــل ،ب ــرغ ــم ما
بـقــي مـنــه  -وإن بـشـكــل غـيــر مـعـلــن -
في جبهات يتعدى امتدادها نصف

خطوط التماس في محيط إدلب.
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــي
نجحت
انقضت أمس ،تقول إن أنقرة ّ
فــي اس ـت ـغــال ال ـفــرصــة ال ـتـ ّـي وفــرهــا
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي لـ ـتـ ـج ــن ــب أزم ـ ــة
ّ
ج ــدي ــدة ع ـلــى ح ــدوده ــا .وت ـمــك ـنــت -
إلـ ــى اآلن  -م ــن ض ـبــط فـتـيــل ال ـن ــزاع
ب ــن ال ـف ـصــائــل ال ـت ــي ت ــرع ــاه ــا تحت
ّ
مظلة «الجبهة الوطنية للتحرير»
وب ــاق ــي الـتـنـظـيـمــات ال ـعــام ـلــة داخ ــل
م ـن ـط ـق ــة «خـ ـف ــض الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» ،وال
سيما «هيئة تحرير ال ـشــام» .كذلك
أت ــاح ه ــذا ال ــواق ــع إعـ ــادة رب ــط مسار
امليدان (الهادئ) بالفريق السياسي
املعارض املحسوب على تركيا ،وهو
«االئـ ـ ـت ـ ــاف» ،ب ـمــا ق ــد ي ـف ـتــح امل ـجــال
الحقًا أمام طرح «سياسي» جامع في
جيب إدلب الخارج عن سيطر الدولة
السورية ،يحظى بتمثيل على طاولة
الـ ـتـ ـف ــاوض وربـ ـم ــا ض ـم ــن «ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة» .وبــدا الفتًا أن الجانب
الــروســي ّ
رحــب ب ــإدارة تركيا لتنفيذ
املرحلة األولى من االتفاق ،على لسان
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ودي ـب ـلــومــاس ـيــن
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،م ــن دون أن ي ـخــرج أي
تـفــاصـيــل  -ح ـتــى م ـســاء أم ــس  -من
وزارة الـ ــدفـ ــاع ف ــي هـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن .قــد

ّ
يصب هذا الغياب في خانة االنتظار
إلى حني انتهاء مهلة إنشاء املنطقة
«مـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» ،ف ــي ال ـخــامــس
ع ـش ــر م ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري .خــاصــة
أن األي ــام املقبلة يـفـتــرض أن تشهد
(وف ــق االت ـف ــاق) انـسـحــابــا للفصائل
«اإلرهابية» من تلك املنطقة .ولفتت
وزارة الـخــارجـيــة الــروس ـيــة فــي هــذا
الـسـيــاق إل ــى أن «أك ـثــر مــن  1000من
املـتـشــدديــن» غـ ــادروا ح ــدود املنطقة
«امل ـن ــزوع ــة الـ ـس ــاح» ،م ــع ن ـحــو 100

ككل حوادث االختفاء املماثلة يصعب ّ
التوصل إلى الحقيقة
الكاملة في غضون أيام وأسابيع ،وقد تمتد ظالل التكتيم
لسنوات وعقود .استغرقت قضية اختطاف ومقتل الزعيم
املغربي املهدي بن بركة في فرنسا منتصف ستينيات
القرن املاضي سنوات طويلة تأكد بعدها تورط أجهزة أمنية
للدولة التي يفترض أن تحميه في الجريمة الشنيعة .وكان
ّ
لتكشف الحقيقة تأثير هائل على املستقبل السياسي
للمغرب ،نبذت صفحة املاضي الدموي ،جرت مراجعات
تاريخ ّ
وتغيرت معادالت حكم.
واستغرقت قضية اختطاف وزير الخارجية الليبي األسبق
منصور الكيخيا في تسعينيات القرن املاضي من أمام
فندق قاهري سنوات طويلة أخرى حتى عثر على جثته
عام  2012بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي من دون
أن تستبني حتى اآلن القصة الكاملة وال لقى املتورطون أي
عقاب .كان لهذا االختطاف تأثير بالغ السلبية على سمعة
النظام الليبي وألقى بظالل كثيفة على مستقبله .قدر أكبر
من الغموض اكتنف اختفاء اإلمام موسى الصدر في ليبيا
قرب نهاية السبعينيات وال أحد يعرف حتى اآلن ما الذي
جرى بالضبط وال كيف لقي مصرعه على رغم ّ
متغيرات
الحوادث العاصفة .وقد أفضت تداعياته إلى ما يقارب
التدمير الكامل للعالقات الليبية  -اللبنانية .بدرجة أخرى
من الخطورة ّ
تبدت تساؤالت وتكهنات في قصة اختفاء
رضا هالل ،الصحافي بجريدة «األهرام» عام  2003مع
بزوغ سيناريو التوريث في مصر .وقد كان ذلك االختفاء
بظروفه وأجوائه وما تواتر حوله من روايات مرسلة إحدى
عالمات تقوض سمعة نظام الحكم.
على رغم إطاحة نظام الرئيس األسبق حسني مبارك بعد
ثورة «يناير» فإن ستائر الكتمان على قصة اختفائه ما
زالت مسدلة وال كشفت حقيقة واحدة .يصعب القول إن
مصيرًا مشابهًا سوف تلقاه قضية اختفاء الصحافي
السعودي جمال خاشقجي من داخل قنصلية بالده في
إسطنبول .حجم التغطية اإلعالمية الدولية داع أول لالعتقاد
بأنه يصعب إغالق امللف في أي مدى منظور بمقايضات
املصالح في الكواليس ،فكل تصرف وإجراء وقرار يخضع
للمتابعة تحت أضواء الكاميرات .وقضية حرية الصحافة
وحماية الصحافيني داع ثان لالستنفار في املنظمات
الحقوقية والصحافية الدولية طلبًا للحقيقة حيث تحظى
هذه القضية بنوع من اإلجماع يصعب غض الطرف عنه
أو التقليل من أثره داخل مراكز صناعة القرار حيث

يضغط الصحافيون في كل مؤتمر صحافي بالسؤال
واالستفسار عن املواقف التي تتخذها حكوماتهم.
والتوظيف السياسي للحدث املأسوي داع ثالث لالعتقاد
بأن أحدًا لن يأخذ موقفًا مجانيًا ،ال بالصمت وال بالتبرير،
إذ تبدو الفرصة سانحة أمام بشاعة ما جرى لتصفية
حسابات أو جني مغانم .بصورة أو أخرى فإن هناك سباقًا
مكتومًا ستجري وقائعه بني املصالح واملبادئ ،ولكل طرف
إقليمي أو دولي حساباته .بعد أسبوع كامل من اختفاء
خاشقجي أبدت اإلدارة األميركية اهتمامًا بالحدث شمل
الرئيس ونائبه ووزارة خارجيته ،وتواترت تعليقات رسمية
من األمم املتحدة إلى الدول الكبرى في االتحاد األوروبي
تطلب وتلح على أجراء تحقيق شفاف وكشف مالبسات
الجريمة وعقاب املتورطني فيها .هكذا وجدت السعودية
وتركيا بدرجتني مختلفتني نفسيهما في مأزق إدارة أزمة
أنفاس العالم تتردد في جنباتها .املعضلة السعودية :كيف
تثبت عدم تورطها في حادث االختفاء؟ واملعضلة التركية:
كيف تحمي هيبة أمنها من التقويض بأثر الحادث؟
هناك روايات ترجح ،وعليها شواهد وقرائن ،فرضية
االحتجاز القسري لجمال خاشقجي داخل القنصلية
السعودية في إسطنبول قبل اختفائه نهائيًا من دون أن
ً
يكون بوسعها الجزم بما جرى فعال .باليقني فإنه قد
دخل إلى مقر القنصلية إلنهاء أوراق تتطلبها إجراءات
زواجه من سيدة تركية .الكاميرات التقطت صورًا له وهو
يخطو داخلها عبر بوابتها الخارجية ،نشرتها صحيفة
«واشنطن بوست» ،التي كان يكتب فيها ،من دون أن
تتوافر أية صور مماثلة لخروجه تنفي فرضية احتجازه
القسري .ما حصلت عليه الصحيفة األميركية الشهيرة
تسريب من السلطات األمنية التركية فيما أعلن السفير
السعودي في واشنطن أن كاميرات القنصلية لم تكن تعمل
يوم دخول خاشقجي إليها .على من تقع مسؤولية كشف
الحقيقة؟ السلطات السعودية التي وقعت حادثة االختفاء
داخل إحدى بعثاتها الدبلوماسية أم السلطات التركية التي
يشكك الحادث في قدرتها على حماية حياة زوارها؟ ما
الذي جرى بالضبط داخل القنصلية؟
هذا موضوع أي تحقيق شفاف في الحادث يطالب به العالم
ولم يعد هناك مناص منه .يصعب توقع أن تفضي املوافقة
السعودية على تفتيش مقر القنصلية من سلطات التحقيق
التركية إلى إجالء أي حقيقة ،لكنها خطوة في تعاون الزم
لوضع األمور في نصابها .هناك تساؤالت عدة تستدعي
اإلجابة عليها واإلملام بخفاياها .هل ذهب خاشقجي إلى
القنصلية بترتيبات وتطمينات مسبقة أم ال؟ ما طبيعة

التطمينات التي حصل عليها؟ بحسب تسجيل صوتي
قبل الحادث بثته الـ«بي بي سي» لم يكن مطمئنًا على
سالمة حياته ،لم يصف نفسه بأنه معارض لكنه وجد
نفسه مطاردًا .بطبيعة تجربته السياسية والصحافية
فهو ابن املؤسسة السعودية ،عمل بجوار بعض أركانها
مستشارًا مقربًا ،وتولى مناصب صحافية وإعالمية
بمباركتها .شيء من االتصاالت جرت ،فال يعقل أن يذهب
إلى القنصلية من دون ترتيبات مسبقة ،يدخل ويخرج
باألوراق التي طلبها من دون سالم أو كالم .هذا احتمال
مرجح يعترضه أنه ترك هاتفه الجوال مع خطيبته التركية
التي كانت تنتظره خارج القنصلية طالبًا منها أن تتصل
بمسؤول تركي بعينه إذا ما تأخر خروجه .أين الحقيقة؟
بافتراض أنه كانت هناك ترتيبات مسبقة لزيارته للقنصلية
فمن الطبيعي أن أحدًا ما أخذ علمًا واتخذ قرارًا .من هو؟
وملاذا خاشقجي؟ وما هو الخطر الداهم الذي يمثله حتى
يجري التخلص منه؟ ال توجد إجابة حتى اآلن للطريقة
التي جرى بها التخلص منه .تسريبات وقصص متضاربة
اإلثارة فيها تغلب التدقيق ،الذي يفترض أن يتواله التحقيق.
إحدى الفرضيات التي شاعت في املساجالت املفتوحة أن
طرفًا ثالثًا سعى من وراء الحادث إلى إفساد العالقات
التركية  -السعودية.
ال تستند هذه الفرضية إلى ما يسند ويقنع ،فالعالقات
ً
متوترة أصال وتشوبها احتقانات معلنة زادت مع تفاقم
األزمة الخليجية وانحياز تركيا إلى قطر واحتضان
جماعة «اإلخوان املسلمني» على أراضيها .لم يكن األمر
كذلك عند تولي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
السلطة في بالده عقب رحيل شقيقه امللك عبدالله .أرجو
أن نتذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أول
من زار الرياض مهنئًا ،وترددت تكهنات قوية باحتمال فتح
صفحة جديدة تخفض بمقتضاها العالقات مع مصر
وتفتح نافذة سياسية ما على الجماعة .وكان خاشقجي
أعلى األصوات تبنيًا لهذا الخيار ،الذي أخفق سريعًا.
الحقائق ّ
تقوض نظرية الطرف الثالث .ال يعني أن جهات
وجماعات بعينها تنحاز إلى تركيا وتناهض السعودية
أنها متورطة في الحادث ،لكنها تحاول توظيفه سياسيًا
بمقتضيات املناكفة السياسية .بني التورط واملناكفة
والتوظيف تخضع قضية خاشقجي لسيناريوات
متضاربة فوق املائدة وتحتها ،طلبًا للحقيقة أحيانًا
وانتصافًا للضحايا أحيانًا أخرى أو سعيًا للمصالح على
حساب أي قيمة إنسانية في أغلب األحيان.
* كاتب وصحافي مصري

وحـ ـ ــدة مـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة ال ـث ـق ـي ـل ــة .أم ــا
الوزير سيرغي الفروف ،فقد قال إنه
«ف ــي ي ــوم  15تـشــريــن األول تنتهي
امل ـه ـل ــة املـ ـ ـح ـ ــددة ل ـت ـش ـك ـيــل امل ـن ـط ـقــة
امل ـنــزوعــة ال ـس ــاح ،و(ال ـت ــأخ ــر) ليوم
أو يومني لن ّ
يغير أي شــيء .فاألهم
ّ
جودة هذا العمل ،ونحن نؤيد بقوة
ما يقوم به الشركاء األتراك».
وعقب زيــارة وفــد سياسي معارض
إلدلـ ـ ـ ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«األن ــاض ــول» عــن رئـيــس «االئـتــاف»

اعتبر رئيس «االئتالف» أن تنفيذ «اتفاق سوتشي» ّ
يقوي مكانة المعارضة (األناضول)

الــذي قــاد الوفد أيضًا ،عبد الرحمن
مصطفى ،قوله إن «اتـفــاق سوتشي
يقوي املعارضة والحل السياسي».
وأضاف مصطفى أن «كثيرًا من الدول
تبذل جهدًا في سبيل إفشال االتفاق،
والجيش السوري الحر مــدرك لهذا،
وال ي ــرد ع ـلــى ه ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت» من
دون أن يسمي الدول التي يقصدها.
ولـفــت إلــى أن «الــواقــع الـجــديــد الــذي
أنتجه اتفاق إدلب يدفعنا إلى العمل
إلعداد خطة جديدة إلدارة املنطقة»،
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «يـ ـج ــب وض ـ ــع ال ـخ ـطــة
بالتنسيق مع املؤسسات التي تعمل
ب ـت ـم ــاس م ـب ــاش ــر م ــع األهـ ــالـ ــي ،وأن
تـضـمــن تــوف ـيــر ال ـخ ــدم ــات وال ـح ـيــاة
ال ـك ــري ـم ــة ل ـل ـم ــدن ـي ــن بـ ــأسـ ــرع وق ــت
ممكن ،واالسـتـفــادة منها فــي تعزيز
ّ
اإلدارة املــدنـيــة وتـمـكـيـنـهــا» .ويــذكــر
ّ
التوجه باآلليات التي ّ
طبقتها
هــذا
تركيا في املناطق التي احتلتها في
ري ــف ح ـلــب ال ـش ـمــالــي ،ع ـقــب انـتـهــاء
عملية «درع الفرات».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن إدل ـ ــب ،تـسـتـمــر امل ـعــارك
ض ــد «داعـ ـ ــش» ف ــي ري ـفــي ال ـســويــداء
ودير الزور .فبينما يستكمل الجيش
عملياته في بادية السويداء الشرقية
وامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداده ـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــو ريـ ـ ـ ــف دم ـ ـشـ ــق،

وافق مجلس
الشعب على النسخة
المعدلة من
«المرسوم رقم »16

ت ـت ــواص ــل ع ـم ـل ـيــات «قـ ـ ــوات ســوريــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ف ــي م ـح ـيــط ب ـلــدة
هجني ،من دون إحراز أي تقدم الفت.
ويـ ـب ــدي ال ـت ـن ـظ ـيــم م ـق ــاوم ــة شــرســة
ً
ف ــي ك ــا ال ـج ـي ـبــن ،مـسـتـغــا وع ــورة
الـتـضــاريــس وصـعــوبــة الـتـقــدم فيها
للقيام بهجمات مضادة سريعة.
أم ـ ــا فـ ــي دم ـ ـشـ ــق ،ف ـق ــد أق ـ ـ ـ ّـر مـجـلــس
الـشـعــب بــأغـلـبـيــة الـثـلـثــن ،النسخة
املعدلة من «املــرســوم رقــم  ،»16التي
ً
تتضمن  26تعديال أو حذفًا للمواد،
ُ
وحـ ـ ـ ـ ـ ِّـول إلـ ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
إلق ـ ــراره لـيـصـبــح ن ــاف ـذًا ،أو الق ـتــراح
تعديالت جديدة عليه.
(األخبار)

خرق محمد الحلبوسي ،أمس،
مشهد المراوحة في التأليف
الحكومي ،بإعالنه موافقة تركيا على
ّ
زيادة ضخ المياه إلى العراق .إعالن فتح
الحلبوسي ،بواسطتهّ ،
جدار
في
ة
كو
ّ
األزمة المائية المتواصلة ،والتي ُيتوقع
أن تكون كذلك على رأس أجندة عادل
عبد المهدي
لم يكد رئيس البرملان ،محمد الحلبوسي ،يعلن ،من مدينة
إسطنبول التركية ،أن الرئيس رجب طيب أردوغان وافق
على زي ــادة ضـ ّـخ املـيــاه إلــى ال ـعــراق ،حتى انتشر حديث
منسوب إلــى مـعــاون وزي ــر الــزراعــة اإليــرانــي ،علي مــراد
أك ـبــري ،يـقــول فـيــه إن ب ــاده «ستقطع نـحــو  7مـلـيــارات
متر مكعب باتجاه حــدودهــا الغربية والشمالية الغربية
مــع ال ـع ــراق» .تـصــريــح مـفـتــرض ســرعــان مــا أث ــار ردودًا
ساخطة على مواقع التواصل االجتماعي ،قبل أن يبادر
نائب السفير اإليراني في بغداد ،موسى طباطبائي ،إلى
نفيه .وقال طباطبائي إنه «ال يمكن إليــران أن تقطع تلك
الكمية من املياه الحدودية عن العراق من دون االتفاق مع
السلطات ،بحكم االتفاقية املوقعة بني البلدين منذ عام
 ،»1975مضيفًا فــي حديث إلــى وكــالــة «ف ــارس» أنــه «تم
َ
ملياري دوالر من صندوق االدخــار اإليراني
تخصيص
َ
لتحويل املياه من األنهر الداخلية إلى محافظتي سيستان

وبـلــوشـسـتــان (ج ـنــوب شــرقــي إي ـ ــران) ول ـيــس مــن مياه
األنهار الحدودية» .وأوضح أن «حقيقة ما ذكره أكبري هو
أن املرشد األعلى ّ
خصص مبلغًا لنقل املياه من األنهار
ُ ِّ
املــركــزيــة إل ــى سيستان وبـلــوشـسـتــان» ،مـفــنـدًا مــا نقله
عدد من الوسائل اإلعالمية بوصفه «ناتجًا من ترجمات
خاطئة لحديث أكبري».
الالفت في القضية ،التي شغلت مواقع التواصل ،تزامنها
مع إعالن الحلبوسي موافقة أنقرة على زيادة ّ
ضخ املياه
إلى العراق لـ«ضمان وصول املياه إلى كل محافظات العراق
ومنها البصرة على وجه الخصوص» .وهو ما رأى فيه
مصدر من داخل «تحالف البناء» (هادي العامري  -نوري
املالكي) محاولة لتحميل طهران مسؤولية األزمة ،وإبعاد
الشبهات عن أنقرة «صاحبة الدور األكبر في األزمة ،ألن
َ
نهري دجلة والفرات ينبعان من تركيا» ،مشيرًا إلى حملة
ممنهجة قادتها إحدى القنوات املحلية (املعادية لحلفاء
إيــران) ،والتي عمدت إلى نشر الحديث املنسوب ألكبري
سريعًا ،وربطه بأزمة البصرة األخيرة.
وفي وقت ال تزال أزمة املياه ُم ّ
اهتمامات الشارع
تصدرة
ّ
ّ
ّ
كثيرون
في ظل عجز حكومي عن إيجاد حل لها ،يتوقع ّ
أن تكون األزمة نفسها على رأس أجندة الرئيس املكلف،
ع ــادل عـبــد امل ـهــدي ،الـســاعــي إل ــى كـســر نمطية التأليف،
ومحاولة ِإشاعة أجواء من التماهي مع املطالب الشعبية.
في هذا اإلطار ،نشر مكتب عبد املهدي ،ليل أمس ،حصيلة
اليوم األول من فتح باب الترشيح ملنصب رئاسة الوزراء،
الفتًا إلى أن عدد املسجلني بلغ أكثر من  36000شخص،
املكتملة  9317استمارة،
في حني بلغ عــدد الترشيحات ّ
 97في املئة منها عائدة إلى مستقلني.

وأعـلــن عبد امل ـهــدي ،بــالـتــوازي مــع ذل ــك ،أنــه يـنــوي إعــادة
فتح «املنطقة الخضراء» ُامل ّ
حصنة وســط العاصمة أمام
ُ
قترحًا على البرملان «التنسيق مع الحكومة في
املواطنني ،م ِ
تشريع القوانني» ،وذلك خالل زيارته مبنى البرملان ولقائه
ع ــددًا مــن ال ـنــواب .وطــالــب عبد املـهــدي الـنــواب بمساندته
من أجــل «كسر الحاجز بني املواطن واملـســؤول»ُ ،م ِّ
قدمًا
اقتراحًا إلــى البرملان بــأن «يكون لرئيس مجلس الــوزراء
مقر داخل مجلس النواب ،وأن يكون هناك اجتماع دوري
في البرملان مع النواب للتنسيق بني السلطتني التنفيذية
وال ـت ـشــري ـع ـيــة» .ب ـ ــدوره ،دع ــا رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،بــرهــم
صالح ،الكتل السياسية إلــى تسهيل مهمة عبد املهدي
في تشكيل الحكومة ،معربًا أمام ّ
زواره عن «ثقته بقدرة
العراقيني على تجاوز كل العقبات ،باعتمادهم أسلوب
الحوار البناء ،والعمل على تعزيز التعاون ،وترسيخ وحدة
الصف العراقي».
املراوح في املربع عينه
وعلى صعيد التأليف الحكومي،
ِ
إلى اآلن ،أعلن «تحالف الفتح» على لسان أحد قيادييه،
عــامــر الـفــايــز ،وج ــود «رغ ـبــة ل ــدى بـعــض الـكـتــل بــاتـجـ ّـاه
منع أي شخصية من هــذه الــدورة الحكومية من تسلم
مناصب وزارية في حكومة عبد املهدي»ّ ،
مبينًا أن «هذه
الــرغـبــة استثنت ال ــوزراء الــذيــن نجحوا فــي أداء عملهم
خالل حكومة حيدر العبادي» ،مضيفًا أن «االتفاق بني
الكتل السياسية وعـبــد املـهــدي يـنـ ّـص أيـضــا على عدم
ترشيح أعـضــاء مجلس الـنــواب الحاليني ،كــون الشعب
انتخبهم كممثلني عنه ولم يصوت لهم على أساس أنهم
وزراء».
(األخبار)

