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أعضاء من الرابطة اإلعالمة التركية-العربية يحتجون على اختفاء خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول االثنين الماضي (غيتي)

اختارت تركيا يف التعامل مع قضية خاشقجي ،منذ اإلعالن عن اختفائه يف قنصلية بالده إىل أتكيد مقتله،
الكشف عن اجلرمية كاملة بكل تفاصيلها وعن املسؤولني عليها مهما كانت مستوايهتم السياسية ،واتبعت لتحقيق
ومسارا إعالميًّا يسرب بعضها لتحويلها إىل قضية رأي
مسارا جنائيًّا جيمع األدلة
ً
ذلك ،ثالثة مسارات رئيسيةً :
ومسارا سياسيًّا حياول تفادي الصدام مع السعودية بكسب شركاء دوليني
عام خاصة يف الوالايت املتحدة،
ً
يشاركون تركيا مساعيها.
حققت هذه االسرتاتيجية مكاسب مهمة ،فاعرتفت السعودية ،نتيجة ضغوط دولية ،مبقتل خاشقجي ،ومبسؤولية
عدد من قياداهتا األمنية ،ووعدت ابلتحقيق يف اجلرمية كاملة ،ومعاقبة املسؤولني عنها .لكن تركيا مل تقتنع ألهنا
عددا من األسئلة أاثرهتا األدلة اليت مجعتها أو الرواية السعودية عن اجلرمية ،لكنها مل حتصل على إجاابت
طرحت ً
مقنعة عليها ،مثل معرفة هوية املتعاون الرتكي الذي قالت النيابة السعودية إنه استلم اجلثة وأخفاها ،عالوة على
عدد من التسجيالت اليت تشري إىل اشرتاك قيادات مبكتب ويل العهد السعودي ،حممد بن سلمان ،لكن النيابة
السعودية مل تقدم إجاابت مقنعة واكتفت ابلتأكيد على أهنا تتكفل ابلقضية وتلمح إىل أن النيابة الرتكية ترفض
التعاون معها.
انتقلت تركيا إىل مرحلة جديدة للخروج من هذا االنسداد ،فطالبت السعودية بتسليم املتهمني ابرتكاب اجلرمية
لتحقق معهم النيابة الرتكية وحتصل منهم على اإلجاابت اليت تشغلها ،وذكرت أن مطلبها حق تكفله القوانني
الدولية ،لكن السعودية أصرت على أن تظل القضية بيدها.
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بعد سقوط هذا اخليار مل يبق أمام تركيا للوفاء بتعهداهتا إال التلويح بتدويل القضية وتشجيع الدول املهتمة
ابملشاركة يف هذا املسعى.
حتدايت التدويل
على الرغم من أن الطريقة اليت تتعامل هبا تركيا مع قضية خاشقجي تبدو حمل تقدير دويل على املستويني السياسي
واإلنساين ،إال أنه يبقى من الصعب رفع القضية أمام حمكمة دولية وحتقيق نتائج فيها ابعتبارها قضية مندرجة
ضمن والية القانون اجلنائي .فال تركيا وال السعودية طرف يف النظام األساسي ملعاهدة روما املنشئة حملكمة
طرفني فيها ،فإن جرمية القتل ال تدخل يف اختصاص الوالية
اجلناايت الدوليةُّ ،
ومقرها يف الهاي .وحىت إن كاان ن
القضائية حملكمة اجلناايت الدولية ،ألنه ببساطة ال يدخل يف اختصاص احملكمة سوى اجلرائم املنصوص عليها يف
بنود قرار إنشائها وهي جرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.

ومع ذلك ،فإن لفت نظر اإلعالم العاملي لتسليط الضوء عن قرب على أنشطة اململكة العربية السعودية يف اليمن
ساعد على طرح السؤال حول ما تفعله اململكة يف اليمن .ومرة أخرى ،فال اململكة وال اليمن من البلدان املصادقة
على النظام األساسي حملكمة اجلناايت الدولية ،وتظل السبيل الوحيدة املمكنة هي إحالة قضااي املواطنني
السعوديني واليمنيني املتهمني ابرتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أمام جملس األمن الدويل التابع لألمم
املتحدة ،لكن ذلك سيصطدم ابلفيتو األمريكي املحتمل.
ُ
متاما على قياس إنشاء
املقرتح الثاين يكمن يف إنشاء حمكمة خاصة لنظر قضية مقتل خاشقجي ،بشكل حصريً ،
خصيصا من قبل جملس األمن الدويل حملاكمة من يثبت تورطهم
حمكمة خاصة بلبنان .وهي احملكمة اليت أنشئت
ً

شخصا مبن فيهم رئيس وزراء لبنان األسبق ،رفيق
يف شن هجوم  14فرباير/شباط  2005الذي قُتل فيه 22
ً
وجرح فيه عشرات آخرون.
احلريريُ ،
أيضا لرتكيا
جمددا ،يبدو من الصعوبة مبكان إنشاء حمكمة خاصة يف غياب املوافقة السعودية عليها .ميكن ً
لكنً ،
والسعوديةٍّ ،
كحل بديل ،اللجوء إىل إنشاء حمكمة دولية خاصة ،أو على األقل تشكيل فريق حتقيق دويل حمايد
مبشاركة حمققني من دولة اثلثة .وإذا ما مت اختيار هذا املقرتح ،فإن حماكمة املتهمني ستجري إما يف تركيا أو يف
اململكة أو يف بلد اثلث ،وذلك ابالعتماد على النتائج اليت توصل إليها فريق التحقيق املشرتك .لكن ،يبدو من
السذاجة التفكري يف أن اململكة السعودية قد تقبل أبية حماكمة تركية ،وهو ما كانت اململكة قد رفضته ابلفعل.
ويف ظل غياب ضغوط دولية جدية ،وهو احلاصل حاليًّا ،فإن اململكة ترفض وستظل رافضة تشكيل فريق حتقيق
خيارا
دويل حمايد ،وستبذل قصارى جهدها إلبقاء القضية يف إطار داخلي حبت .فكرة احملاكمة يف دولة اثلثة تبدو ً
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جداي وله سابقة يف قضية لوكرييب حيث مت انعقاد حمكمة أسكتلندية يف هولندا ومت تطبيق القانون األسكتلندي.
ًّ
أيضا يتطلب اتفاقًا بني األطراف املعنية ،ابإلضافة إىل ضرورة ممارسة ضغوط دولية كبرية لقبول
لكن األمر هنا ً
الفكرة .وحىت يف حال حصول توافق بني األطراف املعنية ،ويف ظل غياب حمكمة وطنية ،فإن طبيعة القوانني
واجبة التطبيق (على املستويني املوضوعي واإلجرائي) ،وطريقة تشكيل هيئة احملكمة ،ابإلضافة إىل كيفية تنفيذ
األحكام احملتمل صدورها ،كلها إشكاليات تطرح حتدايت جدية على خمتلف األطراف .كما أن التسجيالت
الرتكية حلادثة قتل خاشقجي ال ميكن اعتمادها ،يف العديد من النظم القضائية ،أدلةً ميكن تقدميها أمام احملكمة

نظرا العتبارها ،يف نظر عدد كبري من القضاة ،أدلة مت احلصول عليها بطريقة غري شرعية .وابإلضافة إىل كل ما
ً
تقدَّم ،فإن حىت االعرتاف ال يكفي ،يف تقدير العديد من النظم القضائية ،للسماح بدعوة هيئة احملكمة لالنعقاد
والنظر يف قضية جرمية قتل طاملا مل يتم العثور على اجلثة ،أو على األقل العثور على بعض أجزاء جثة القتيل .وكما
هو معلوم ،وإىل حد اآلن ،فإنه مل يُعثَر بعد على أي جزء من جثة خاشقجي .وبعبارة قانونية ،فإن خاشقجي
مفقودا.
شخصا
يُعترب إىل حد اآلن
ً
ً
ومع ذلك ،فإن أمام تركيا إمكانية مفتوحة لتدويل قضية خاشقجي؛ حيث إبمكاهنا االحتجاج مبسؤولية الدولة
السعودية .لكن تركيا ،وإىل حد اآلن ،مل تُثر هذا االحتجاج وال تزال تركز على املسؤولية اجلنائية الفردية يف قضية
مقتل خاشقجي.
من املؤكد أن مسؤولية الدولة ختتلف عن مسؤولية األفراد؛ فوف ًقا للقانون املتعلق مبسؤولية الدولة ،الذي مت تدوين
مواده يف املسودة الصادرة عن جلنة القانون الدويل عام  ،2001فإن أي عمل غري مشروع دوليًّا صادر عن دولة
ما يستتبع مسؤولية الدولة املعنية .ومن الواضح أن الدولة السعودية انتهكت سيادة الدولة الرتكية ابرتكاهبا جرمية
قتل ،عرب وكالئها ،داخل األراضي الرتكية .لذا ،فإن على اململكة العربية السعودية واجب جرب الضرر ،وهو ما
يعين يف قضية خاشقجي ،تقدمي تعويض أو ترضية للجانب الرتكي .وأتخذ الرتضية غالبًا شكل اعتذار رمسي ،وهو
بعد.
ما مل يصدر عن اململكة ،وال طالبت به تركيا ُ
تغيري يف السياسات السعودية
فخا
لعبت تركيا ،حىت اآلن ،أوراقها برباعة؛ ففي الداخل الرتكي ،مثة قناعة عامة أبن جرمية قتل خاشقجي كانت ًّ
أمرا كافيًا إلرضاء اإلدارة الرتكية اليت
نُصب لرتكيا لكنها متكنت من اإلفالت منه مبهارة .وهو ما يُعترب يف حد ذاته ً

متكنت من حتويل األزمة لصاحلها .وترى تركيا أن العامل اخلارجي معجب أبدائها ألهنا تُظهر عالمات التعاون مع
وضعا أخالقيًّا أكثر رفعة من خالل تدويل قضية
احلكومات األجنبية خدم ًة للعدالة .كما اكتسبت تركيا ً
أيضا ً
أيضا يف جعل اإلدارتني احلاليتني يف السعودية وأمريكا يف وضع صعب
خاشقجي .هذا ،وتسبب تدويل القضية ً
إىل حد ما .ومع ذلك ،فسيكون من السذاجة يف املستقبل املنظور توقع تغيري كبري يف السياسة املتبعة يف املنطقة.
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يبقى من احملتمل أن تعمد تركيا إىل تسريب املزيد من املعلومات إذا ما رأت أن ذلك خيدم مصاحلها ،وستثري أنقرة
جرمية قتل خاشقجي يف كلماهتا اليت يلقيها مسؤولوها يف احملافل العامة وحماولة إبقائها على جدول األعمال.
فضال عن إمكانية تشكيل حمكمة دولية
من وجهة نظر قانونية ،فإنه من غري احملتمل تشكيل فريق حتقيق دويل ً
خاصة .وحىت يتم هذا ،فالبد من توافر ضغط دويل قوي من طرف الدول دائمة العضوية يف جملس األمن الدويل.
لن يكون من املعقول جدًّا التفكري يف إقدام اململكة السعودية على معاقبة جمموعة األشخاص املشاركني يف جرمية
دورا يف ارتكاب اجلرمية فسيظلون يف مأمن من
قتل خاشقجي ،أما ابلنسبة لكبار املسؤولني السعوديني الذين لعبوا ً
العقاب ،لكن األكيد أن القيادة السعودية ستتفادى وقوع مثل هذه اجلرمية املروعة يف املستقبل القريب ،وخاصة
داخل األراضي الرتكية.
إىل حد اآلن ،فإن أفضل النتائج اليت حققها تدويل قضية خاشقجي ،اإلعالمي والسياسي ،هو التوصل إىل وقف
جزئي لتبادل إطالق النار يف حميط ميناء احلديدة يف اليمن .ومنذ أن ساعدت قضية تدويل مقتل خاشقجي يف
وضع الكارثة اإلنسانية يف اليمن ضمن أولوايت األجندة العاملية ،سارع العديد من الدول إىل إعالن وقف بيع
األسلحة إىل السعودية ،وهي أسلحة ضرورية ملواصلة اململكة حرهبا يف اليمن .وابإلضافة إىل قضية اليمن ،فقد
تشعر السعودية بتزايد الضغوط عليها من أجل تغيري سياستها جتاه قطر وابلتايل رفعها احلصار املضروب عليها.
وابعتبار أن قطر هي احلليف األقرب لرتكيا يف املنطقة ،فإن حدوث انفراج يف حصار قطر سيُنظر إليه على أنه

املرجح إزاحة ويل العهد عن منصبه ،لكن قد
مكسب لرتكيا .أما فيما يتعلق حبكومة اململكة السعودية فمن غري َّ
يتم تفويض بعض صالحياته الواسعة لعدد من كبار شخصيات العائلة السعودية احلاكمة .قد يفضي هذا
أسس له حممد
التعديل ،يف حالة حدوثه ،إىل حتول من نظام الفرد الواحد الذي جيمع كل الصالحيات ،وهو ما َّ
بن سلمان يف السنوات األخرية ،إىل نظام حكم أكثر توازًان واستقر ًارا وقابلية للتنبؤ خبطواته املستقبلية.
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