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 مقدمة

الصحفي السعودي  اغتيالبشأن  ا، في خطوة نادرة، بيان  2018 نيثاالتشرين /نوفمبر 20بيت األبيض، الثالثاء أصدر ال

تحدث البيان بصورة  ترامب وإدارته من القضية.دونالد للرئيس  ما يشبه الموقف النهائيع اعبر  البارز جمال خاشقجي، م

الراسخة بين الواليات المتحدة والسعودية، وأشار إلى عزم الرئيس الحفاظ على هذه العالقات.  عن عالقات التحالف الفتة

تحميل ولي العهد السعودي، الذي تدور حوله الشبهات،  خاشقجي بالبشع، فقد أحجم عن مقتلوصف  وبالرغم من أنه

قد أن الرئيس نفسه ساهم في كتابته، لغة غير حاسمة عت  ي الوقت نفسه. واختار البيان، الذي ي  المسؤولية، وإن رفض تبرئته ف

  "من المحتمل أنه كان يعلم، وربما لم يكن".  بن سلمان بالحادث المفجع، قائال  اليصف عالقة 

 

الحفاظ على مستوى منخفض المسوغات لحرص الرئيس على العالقة مع السعودية، بما في ذلك من  اعدد  البيان حشد 

، واستراتيجية مواجهة الحرب على اإلرهابواالستثمارات السعودية المتوقعة في الواليات المتحدة، و، سعار النفطأل

هذا الفصل بين العالقة مع المملكة  السعودية والعالقة مع ولي العهد.-أنه يفصل بين العالقات األميركيةولكنه بدا ك إيران.

 وولي عهدها لم يتبعه أي إجراء من إدارة ترامب فيما يتعلق باألخير. 

 

بحق المتهمين  اعلنتها الخارجية األميركية مسبق  بصورة إجمالية، اعتبر البيت األبيض أن قرارات حظر السفر التي أ

لتفاهم مستقبلي بين اإلدارة  اا الباب موارب  قف اإلدارة، تارك  للتعبير عن مو خاشقجي كافية اغتيالمؤامرة بالتورط في 

 بما ال يتعارض مع سياسة الرئيس تجاه المملكة. فرض عقوبات إضافية على السعودية والكونغرس، إن رغب األخير في

ى قضية خاشقجي من البداية، كما في أثار بيان البيت األبيض ردود فعل غاضبة في أوساط اإلعالم األميركي، الذي تبن  

وكالة االستخبارات األميركية  سيما مجلس الشيوخ. السبب الرئيس خلف ردود الفعل تلك كان تقريرالأوساط الكونغرس، 

أي إيه( بخصوص القضية، الذي كان تسرب قبل صدور بيان البيت األبيض بأيام لوسائل إعالم بالغة التأثير، بما  سيال)

أن أعضاء لجنة العالقات إلى  كما أشارت وسائل إعالم أميركية اشنطن بوست، التي كان خاشقجي أحد كتابها.في ذلك الو

 )رويترز(
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أي إيه كان  السيعتقد لدى دوائر أميركية متعددة أن تقرير . ويعلى التقرير اجية بمجلس الشيوخ اطلعوا هم أيض  الخار

  اغتيال خاشقجي.ب األمرفي تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية  اقاطع  

 

ا ن البيت األبيض موقف  إعال ضحة في أنقرة، التي انتظرت طويال  أثار بيان اإلدارة األميركية خيبة أمل وامن جهة أخرى، 

، على أن خلف خيبة األمل التركية أن أنقرة قررت من البداية تبني مقاربة قضائية للجريمة من القضية. والسبب امحدد  

والدول الغربية األخرى، وثيقة الصلة بالمملكة العربية السعودية. يدرك األتراك  ،لواليات المتحدةتترك الموقف السياسي ل

هي الواليات المتحدة، بصورة خاصة، ة من القضية تظل محدودة، وأن يأن قدرتهم على الضغط وتحقيق أهداف سياس

لمؤامرة االغتيال البشعة. باإلعالن عن عزوف البيت  اا سياسي  فرض على السعودية ثمن  الجهة الرئيسة التي تستطيع أن ت

 عن اتخاذ إجراءات عقابية سياسية، أصبح على تركيا، ربما، إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع القضية.األبيض 

 

من جهة، وبين موقف ترامب وتوقعات أنقرة من  رسغالكونهذا االختالف في التقديرات بين البيت األبيض وزعماء في 

على المستويين  لباب أمام عدة احتماالتا سيفتح اا جديد  مأزق  جهة أخرى، يؤكد أن قضية اغتيال جمال خاشقجي دخلت 

وهل  ليرفع يده عن ولي العهد السعودي؟ ترامبالرئيس على  هطوضغمن رس غالكون دصع   ا. فهل يالسياسي والقضائي مع  

عن الجريمة  ينالمسؤولكافة تحديد الخالف بين أنقرة والرياض وواشنطن حول إذا تواصل  التدويل القضية باتجاه تسير

؟ وهل ثمة أمل في أن يدفع المسؤولون عن أعلنته مختلف األطراف من تفاصيلالفصل بين الحقائق واألكاذيب فيما و

 خاشقجي الثمن السياسي لما تعهدوه من جريمة؟ اغتيال

 
 

 الرواية السعودية األخيرة

خرج وكيل االدعاء العام السعودي على العالم بعد توالي الروايات السعودية لحادثة اغتيال الصحفي البارز جمال خاشقجي، 

 حادثة. ولكن بيان رجل القانون السعوديهذه ال، ليقدم الرواية الرابعة ل2018 ثانيالنوفمبر/ تشرين  15في مؤتمر صحفي، 

سيما أنه  أم ال، أعد الئحة االتهام، وأحال القضية للقضاء،وكان االدعاء العام في المملكة قد أنهى التحقيقات،  لم يوضح ما إذا

 آخر. احد عشر متهم  عقوبات جزائية ألفرض كشف عن أن االدعاء طلب اإلعدام لخمسة متهمين، و

 

  :أبرزها نقاطعدة ديدة لمقتل خاشقجي في الرواية السعودية الجدي ممثل االدعاء العام السعو طرح

هو نائب رئيس االستخبارات العامة السابق،  ،بالقوة أمباإلقناع سواء  ،خاشقجيجمال مر باستعادة المسؤول عن األأن  .1

 أحمد عسيري.

 -ةثالث مجموعات )تفاوضي ووزعهم على اشخص   15قام بتشكيل فريق من هو من  ،(لم يذكر اسمه) قائد المهمةأن  .2

 (.ةلوجستي -ةاستخباري

بشأن قائد مجموعة التفاوض  )يقصد سعود القحطاني، على األرجح( تواصل مع المستشار السابق نائب عسيريأن  .3

  .وطلب االجتماع معهالمستشار  الذي وافق عليه

ن العملية في مسح اآلثار الحيوية المترتبة ع دفمع أخصائي في األدلة الجنائية بهبشكل فردي أن قائد المهمة تواصل   .4

 حال تطلب األمر إعادته بالقوة.

ان اآلمن في حال فشل إلى المك هتعذر نقل هو من قرر قتل المجني عليه بعدما تبين لهرئيس مجموعة التفاوض أن  .5

 التفاوض معه.

 .إبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاتهعراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه ب نجمت عنالجريمة  أن  .6
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 أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.  .7

 .وقع تعطيلهاالكاميرات األمنية في مبنى القنصلية أن  .8

يتضمن اإلفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل  "عسيري“لـ  اكاذب   ام تقرير  قد قائد المهمة أن .9

 عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.

 

فهي ال تخلو من تناقضات منطقية، تستند إلى أرض صلبة، لم يكن لدى متابعي القضية شك أن الرواية السعودية الجديدة ال 

 تم التوكيد عليها في روايات سعودية سابقة. من تضارب مع مقوالتو

 

ت أفاد بأن السلطات التركية تحتفظ بتسجيال اتقرير   ت صحيفة حرييت التركيةثاني، نشرالنوفمبر/ تشرين  16في اليوم التالي، 

ول، والتي األتشرين أكتوبر/ 2 ي في القنصلية السعودية بإسطنبول فيخاشقج اغتيالعملية  إضافية لتلك التي تحمل تفاصيل

قد مسؤول استخباراتي سعودي، ى لإمن قبل أن ممثلي عدة دول غربية، إضافة ، رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس التركي

ية لعملية القتل، . وذكرت حرييت أن الشريط الصوتي الجديد يكشف عن تحضيرات مجموعة االغتيال السعودااستمعوا له

لما أعلنه ممثل االدعاء  ابالده، خالف  ليس إقناع خاشقجي بالعودة إلى للشك في أن هدف المجموعة كان القتل و وال يترك مجاال  

  السعودي في مؤتمره الصحفي.

 

أكبر صحيفتين أميركيتين،  قبل قوبلت بقدر كبير من االستهجان والسخرية منقد رواية االدعاء السعودي الجديدة وكانت 

وجود شريط صوتي إضافي التسريب التركي لصحيفة حرييت عن  يكشفوالنيويورك تايمز، حتى قبل أن  بوست، الواشنطن

 ول.األتشرين أكتوبر/ 2 الستعدادات مجموعة االغتيال قبل حضور جمال خاشقجي لقنصلية بالده ظهر يوم

 

 التركية المقاربة

أصر الجانب التركي، منذ البداية على أن جمال خاشقجي دخل قنصلية بالده بمدينة في مواجهة اإلنكار السعودي الرسمي، 

لتسجيالت  حتى أكملوا االستماع. وقد احتاج األتراك يومين اول، ولم يخرج حي  األأكتوبر/ تشرين  2إسطنبول، ظهر يوم 

نصل العام نفسه، قنصلية، وفي جناح القأن جمال خاشقجي قتل داخل مبنى الدركوا حقيقة ما حدث: ية وأالتصنت على القنصل

  وقطعت جثته. قتل بصورة وحشيةوأنه 

 

، تسريب ما توفر لهم من معلوماتالمحققون بدأ  في حين، في واقعة اختفاء خاشقجي اجنائي   افتحت السلطات التركية تحقيق  

سطنبول، إمطار من  وحتى مغادرتهاطوال يوم االغتيال حركة المجموعة وبما في ذلك أسماء وصور مجموعة االغتيال، 

وحركة عدد من السيارات المشتبه فيها والتابعة للقنصلية. ما إن بدأت التسريبات حتى أدرك المسؤولون السعوديون أن 

األثناء  دون جدوى. في وعرض اللقاء لحل اإلشكال بهمبن سلمان ا اتصللوا إلى معرفة حقيقة ما حدث، فاألتراك توص

إلى أزمة في  ايع  تطور سربدا أنه يأنقرة لمعالجة ما ، خالد الحميدان إلى رات السعوديةباخمدير جهاز االست أرسلت الرياض

ما حدث لجمال ستماع لشريط صوتي قصير، يكشف حيث وفر األتراك للمسؤول السعودي فرصة اال عالقات البلدين،

لية، ، أي دور لجهازه في العمالحمدانية. أنكر السعود خاشقجي منذ دخوله القنصلية وحتى قتله على يد مجموعة االغتيال

معالجة األمر. ولكن عروض خالد خالد الفيصل ل سالوإر ما دفع الملك سلمان للتدخلوأبلغ الرياض بخطورة الموقف، 

تغيير ب األتراكقطر، فشلت في إقناع  عن حصارال رفعوتلميحه إلى إمكانية  ز التعاون االقتصادي بين البلدينالفيصل بتعزي

 للحادثة. مسار مقاربتهم
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بة العالقات بين على صال اردوغان، مؤكد  الرئيس أأجرى الملك سلمان اتصاله األول ببعد فشل خالد الفيصل في مهمته، 

نة على تنسيق . عملت اللجوهو ما وافق عليه الرئيس التركي القضية،تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في  االبلدين، وعارض  

 قامواكانوا قد . ولكن السعوديين ن قبل االدعاء العام التركيموتفتيش جزئي لمنزل القنصل  مبنى القنصليةعملية تفتيش 

خفاء األدلة من مسرح الجريمة وتضليل المدعي إل في محاولةباستخدام مواد كيماوية خاصة للمكانين،  ،عملية تنظيف شاملةب

 التركي.

 

. اشخص   18علن عن اعتقال ول، حيث أ  األتشرين أكتوبر/ 20 بالمسؤولية عن االغتيال إال في ارسمي  السعودية  لم تعترف

ردوغان باإلجراءات السعودية بحق المتهمين في اتصال هاتفي ثان، قبل اإلعالن السعودي أأبلغ قد وكان الملك سلمان 

تها ، أن الرياض اعتقدت أن إجراءاامتهم   18بقرار القبض على ردوغان، أو أوالواضح، سواء في اتصال سلمان ب الرسمي.

 ولكن األمور لم تسر كما رغبت الرياض. ستضع نهاية لألزمة مع تركيا، وتغلق ملف القضية برمته،

 

ردوغان، أراك، مقربون من الرئيس مسؤولون أت طالبغربية من الرواية السعودية، وسائل اإلعالم ال يةسخرضافة إلى فباإل

عن طلب تسليم المتهمين  االتركي رسمي   االدعاء. كما أعلن رياض بضرورة اإلفصاح بصورة كاملة عن حقيقة ما حدثال

فت عن أن مجموعة لتركيا، كون الجريمة وقعت على أرض تركية. ولكن األثر األكبر كان لتسريبات تركية جديدة، كش

سوى دقائق  تستغرقكبت عن سابق تصميم وتصور، وأنها لم رت  االغتيال اقتل خاشقجي، وأن عملية ل صال  رسلت أاالغتيال أ  

كما كرر المسؤولون األتراك، بما في ذلك رئيس  معدودة، ولم يسبقها ال استجواب، وال محاولة إقناع بالعودة إلى البالد.

، لمجموعة االغتيال األوامر طت، الكشف عن الجهة التي أعالجريمةارتكاب ب الجمهورية، مطالبهم الثالث: تسليم المتهمين

 والكشف عن مصير الجثة.

 

للسلطات السعودية، لدفعها إلى االعتراف بحقيقة ما  ةتصميم تركيا على مواصلة التحقيق، واتباعها سياسة إحراج مستمر

إجراءات سياسية سيما الواليات المتحدة، التخاذ الحدث، صاحبه عمل على المستوى الدولي، بهدف دفع القوى الغربية، 

من البداية، سواء لطبيعة األدلة الملموسة التي  ،لمعاقبة المسؤولين عن الجريمة. والمؤكد أن أنقرة كانت على اقتناع كامل

ويعتقد األتراك أنه تمتلكها، أو األدلة الظرفية المحيطة بالحادثة، أن محمد بن سلمان هو من أعطى األمر بتصفية خاشقجي. 

السلطة لتشكيل مجموعة  ،، مثال  ، يملكفمن) .بعد ن القضية لم تصل إلى نهايتها، فإؤولية الجريمةسلمان مس بنان تحميل بدو

ولماذا قام  مختلفة، بما في ذلك الحرس الملكي.، ضمت عناصر رفيعة من دوائر حكومية سعودية على هذا المستوى اغتيال

سطنبول، مع سعود القحطاني، مستشار إ، خالل وجوده في هاتفيةماهر المطرب، مسؤول المجموعة، بإجراء أربعة اتصاالت 

 ؟(.نفسها له االتهام بالمشاركة في عملية االغتيال من قبل السلطات السعودية وجهومن ولي العهد، وأحد مساعديه المقربين، 

 

 ردود الفعل الغربية

يحمل و، 2017له منذ مغادرة بالده في خريف  االيات المتحدة، التي اتخذها مقر  في الو اا دائم  كان جمال خاشقجي مقيم  

جمال تواصل تعليمها في إحدى الجامعات األميركية. إضافة إلى ذلك، فقد أصبح  إبنة لهأوالده الجنسية األميركية، ولم تزل 

تبرت الواليات ، اعمنذ إقامته في الواليات المتحدة أحد كتاب الرأي بصحيفة الواشنطن بوست. ولذا، فمن الجهة الجنائية البحتة

في القضية. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، فالواليات المتحدة الحليف األهم للسعودية منذ عقود، وتملك  افعلي   اطرف  المتحدة 

. وهذا ما جعل أنقرة حريصة، وبصورة استثنائية، على من وسائل التأثير على الداخل السعودي ما ال تملكه أية دولة أخرى
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 لحجم الجريمة وبشاعتها. تتخذ إدارة ترامب اإلجراء المكافئأن  ها للجانب األميركي، آملةديفرت لاألدلة التي توتقديم كافة 

 لواليات المتحدة وحسب.ولكن ليس ل

 

األدلة، للكشف عن  ما يكفي من هم في أجهزة االستخبارات الغربية علىح المسؤولون األتراك بأنهم أطلعوا نظراءفقد صر  

، ألن إدارة ترامب، تحت ضغوط م للدول الغربية األخرى. أوال  د   م لألميركيين من أدلة يفوق ما ق  د   حقيقة ما حدث. ولكن ما ق  

بومبيو، إلى السعودية وتركيا ، مايك ، مثل وزير الخارجيةاا كبير  ي العام، كانت أول من يرسل موفد  إعالمية وضغوط الرأ

ول. وبالرغم من أن طبيعة مهمة بومبيو في البلدين لم تتضح كلية، إال أن المؤكد أنه اطلع األأكتوبر/ تشرين  17-16يومي 

 على جزء من األدلة في أنقرة. 

 

 24و 23التي أمضت يومي  يه،إالسي أي بيد أن مهمة االستطالع األكبر كانت تلك التي تعهدتها جينا هاسبل، مديرة 

لمصادر  الة االستخبارات األميركية. وطبق  في أنقرة، بصحبة وفد كبير من المحقيين والمختصين في وكاول األأكتوبر/ تشرين 

لفت أن مجموعة االغتيال السعودية ك  وبمسؤولية السعودية عن الجريمة،  امقتنعة تمام   تركت أنقرة وهي لتركية، فإن هاسب

 بن سلمان المسؤولية السياسية عن الجريمة. ابقتل خاشقجي، وأن هناك من المؤشرات ما يكفي لتحميل  أصال  

 

ردوغان بقادة الدول الغربية، وبالرئيس ترامب، على وجه الخصوص، على هامش أثاني، التقى النوفمبر/ تشرين  11في و

ه الغربيين على وجهة النظر التركية في أطلع نظراء ردوغانأعتقد أن االحتفاالت بمئوية نهاية الحرب العالمية األولى. وي  

ر مسبوق في أوساط اإلعالم الحادث، وعلى ما تكشفه األدلة المتوفرة ألنقرة من تفاصيل. خلف ذلك كله، برز إجماع غي

، على ضرورة ، على السواءروبية واألميركيةو، على جانبي األطلسي، وفي الدوائر البرلمانية األالغربي، يمينه ويساره

مواقعهم. ولكن، في النهاية، لم تأت اإلجراءات العقابية بمستوى  ؤولين فيها عن الحادث، مهما علتمعاقبة السعودية، والمس

 التصريحات الغربية التي أطلقت في أسابيع األزمة األولى. 

 

ر الموقف األميركي، وأن اإلجراءات زمات، أن الدول األوروبية كانت تنتظاأل ، كما هي األمور عادة في مثل هذهواألرجح

في  أعلنت قرارات حظر سفر على المتهمين السعوديينفقد التي اتخذتها عكست، إلى حد كبير، تلك التي اتخذتها واشنطن. 

فرنسا وألمانيا، وعلقت األخيرة، بدون أن تلغي، صفقات السالح المتفق عليها مع السعودية. ولكن بريطانيا، التي أرسلت 

خارجيتها إلى الرياض، وطالبت السعودية بالكشف عن كافة مالبسات القضية، ال تبدو على استعداد إليقاف صفقات وزير 

لغض  اد األوروبي تجعلها أكثر استعداد  حاجة بريطانيا المتزايدة لشركاء تجاريين بعد الخروج من االتحافلسعودية. لالسالح 

 في غير السعودية.و ةات حقوق اإلنسان في السعوديالنظر عن انتهاك

 

ثاني، إلى معيار لردود النوفمبر/ تشرين  20بصورة من الصور، تحول الموقف الذي أعلنته إدارة ترامب من القضية يوم 

أصوات داخل الدول الغربية، بما في ذلك الواليات المتحدة، تذكر بأن أيدي معظم هذه  برزتكما الفعل الغربية في عمومها. 

الدول لم يرتكب جريمة بهذه البشاعة، ولم ينسج  تلكفي  ا. صحيح أن أحد  بدماء القتلى خارج نطاق القانون الدول ملوثة

 ولكن القتل في النهاية هو القتل. خطط لتحميل هذه الدولة مسؤولية االغتيال،تيال في دولة أخرى ذات سيادة، أو مؤامرة اغ

 

 آخر الطريق؟إلى  وصلت قضية اغتيال خاشقجيهل 

إضافة إلى  عواصم حلفائه في اإلمارات والبحرين ومصر تشملبن سلمان، بجولة عربية، ولي العهد السعودي، محمد  قام

التي قمة دول العشرين،  ت مشاركته فيسبقوهي جولة  .التي لقيت فيها زيارته معارضة واحتجاجات شعبية واسعة تونس
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هدف الجولة، كما يبدو، توكيد ولي العهد السعودي على أنه لم يتأثر ثاني. النوفمبر/ تشرين  30 فيتعقد في األرجنتين 

بن اصورة  فترميمعلى التصرف كزعيم لبالده.  ا، وأنه لم يزل قادر  بالشبهات التي تحيط بدوره في عملية اغتيال خاشقجي

سعودي إلغالق ملف اغتيال الفي عمله ونشاطه السياسي، جزء ال يتجزأ من الجهد  طبيعيمناخ الالسلمان، ومحاولة استعادة 

  خاشقجي وتجاهل أصابع االتهام الموجهة إلى القيادة السعودية. فهل وصلت قضية خاشقجي إلى آخر الطريق؟

 

حتى أزمة مؤامرة اغتيال عبد وأزمة بحجم األزمة المترتبة على اغتيال خاشقجي. في تاريخها الحديث لم تواجه السعودية 

والرئيس  . فخطة اغتيال عبد الناصر لم تنجح،الملك سعود فيها لم تكن بهذا الحجم ، وكشف دور1958الناصر، في 

تمارسه اليوم.  مامن األثر آنذاك ن لوسائل االتصال يك ليه بإيجابية في الدوائر الغربية. ولمالمصري، آنذاك، لم يكن ينظر إ

السعودية األخالقي، وأوقع بها خسائر سياسية ف بموق اأضر كثير  خاشقجي، والكشف عنها،  اغتيالوليس ثمة شك أن عملية 

ولم يكن ملموسة. فمن زاوية منافسة تركيا على زعامة العالم اإلسالمي السني، على األقل، خرجت السعودية بخسائر فادحة. 

في تونس والجزائر  ،ة الرأي العاممئات الصحفيين واألكاديميين وزعماء سياسيين وقادبالتالي أن ترتفع أصوات  اغريب  

 بن سلمان المخطط لها لهذه الدول.اومصر، ترفض زيارات 

 

خصم السعودية اإلقليمي، في  االنتباه عن الجرائم الفادحة التي ارتكبتها إيران، مؤامرة االغتيالذلك، فقد شتتت  إضافة إلى

غتيال خاشقجي فتحت ملف الحرب في ما ال يقل أهمية، أن جريمة اومنذ تورطها في دعم نظام األسد ضد شعبه.  سوريا

 وفرت فرصة لبذل المزيد من الضغوط على السعودية وحلفائها إليقاف الحرب.اليمن على مصراعيه، و

 

كان لدى  عرف على وجه اليقين ما إذاال ي  هم عن القضية بعد. وييدأاألتراك فمن جهة، لم يرفع  بيد أن ذلك ليس كل شيء،

كما أن لجنة االستخبارات في مجلس النواب  أنقرة من دليل قاطع يربط بين ولي العهد السعودي والجريمة، لم يكشفوا عنه بعد.

، لكبار مسؤولي إدارة ترامب جلسات استماعلعقد األميركي، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، تخطط كل منهما 

من القضية يضر بمصالح الواليات المتحدة  كان موقف الرئيس األميركي فة، وما إذاتلجوانب الجريمة المخللكشف عن 

في الموقف من ولي العهد السعودي لم يعلنوا بعد عن تفاصيل  اأعضاء مجلس الشيوخ األكثر تشدد   القومية. وبالرغم من أن

لى المسؤولين عن الجريمة، بما في ذلك خطوتهم المقبلة، فالمتوقع تقديم مشروع قانون لمجلس الشيوخ يفرض عقوبات ع

 ولي العهد السعودي.

 

ن المؤكد ن يتخذها مجلسا الكونغرس. ولكليس من الواضح، بالطبع، كيف سيتفاعل البيت األبيض مع الخطوات التي يمكن أ

الكونغرس، كما  فيفأن ولي العهد السعودي، بل السعودية ككل، لن تجد من األصدقاء في الكونغرس ما كانت تجده من قبل. 

وسيصعب، بعد اليوم، نسيان صورة األمير  مير اإلصالحي، الجريء، بال رجعة.سرت صورة األفي اإلعالم األميركي، ك  

ومهما بذل اإلسرائيليون، والجهات المؤيدة لهم في واشنطن، من  القاتل، الذي ال يتورع عن مالحقة خصومه بوحشية وتهور.

ميركية لديها االستعداد لسماع دعايات الترويج ي، لم تعد هناك من دوائر كثيرة في العاصمة األجهد لحماية ولي العهد السعود

ي قجمضي في معرفة حقيقة ما حدث لخاشرس على الغاإلعالمي وإصرار زعماء في الكون ومع استمرار الضغط بن سلمان.ال

أن  ،جون بولتون ،سيما بعد إعالن مستشار األمن القوميال، ابن سلمانإلى النأي بنفسه عن  ترامب ربما يضطرإلى النهاية، 

  .خالل قمة العشرين للقاء ولي العهد جالليس فيها مالرئيس أجندة 

 

وكاالت أنباء ذات مصداقية، مثل رويترز فقد نشرت داخل السعودية نفسها محل التكهنات. خلف ذلك كله، يظل الموقف 

تقارير تفيد بانطالق حراك داخل األسرة السعودية لعزل محمد بن سلمان  الخارج،دوائر معارضة سعودية في وبلومبيرغ، و
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مثل هذا  ولكن، ليس ثمة دالئل ملموسة على أن عبد العزيز.بن من منصبه، واستبداله بشخصية أخرى، مثل عمه أحمد 

لولي العهد داخل األسرة  امعارض   اداخل السعودية وخارجها، أن حراك  . ما يكاد يكون محل إجماع، بالفعل الحراك قد انطلق

. ومن الصعب، في ظل انقسام الموقف األميركي اخفي  كان أو  الور بدون ضوء أخضر أميركي، صريح  السعودية يصعب أن يتب

 .بن سلماناقررت التخلص من قد دة كانت الواليات المتح معرفة ما إذا ،بين إدارة ترامب والكونغرس

 

لسلطات أن اوما هو مؤكد، بعد مرور ما يقارب الشهرين على جريمة اغتيال جمال خاشقجي، أن القضية لم تزل تتفاعل، 

 التخلص من ظاللها الثقيلة، وأن ولي العهد، محمد بن سلمان، لم يزل في المركز من هذه الظالل. السعودية فشلت في

 

 


