12

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 3589

اإلثنين  15تشرين األول  2018العدد 3589

العالم

العالم

على الغالف

ابن سلمان في «الشراكة األميركية»:

صفقة من ورق!

ّ
تلقى محمد بن سلمان ّأول صفعة
أميركية من نوعها ،وقرر للمرة األولى
عدم السكوت .تهديدات أميركية رد
عليها بتهديدات أكبر من المبكر أن
تقرأ بجدية ،لكن في الوقت نفسه
يصعب أن ال تترك آثارًا على خط قصر
اليمامة ـ ـ البيت األبيض

خليل كوثراني
تعيد التصريحات السعودية حول رد فعل
محتمل مــن إج ــراءات أميركية «عقابية»
ع ـلــى خـلـفـيــة اخ ـت ـفــاء ال ـص ـحــافــي جـمــال
خــاش ـق ـجــي ،واق ـ ــع ال ـع ــاق ــات األم ـيــرك ـيــة
السعودية إلى السطح .عالقات انعكست
في صياغة سياسات اإلقليم منذ سنوات،
وه ــي تـعــانــي ال ـي ــوم م ــن أن ـهــا ف ــي مرحلة
حساسة تجرى فيها إعادة وصل للروابط
بــن البلدين ،على أســس جــديــدة يفترض
أنها «متينة» .يتصرف النظام السعودي
ّ
فــي أك ـثــر مــن مـلــف عـلــى أن ــه «ي ــؤث ــر» في

املــوقــف األمـيــركــي ،وهــذا واقــع يتجلى في
غير ساحة وملف ،إذ «تشتري» الرياض
بثمن جيد ،عند هوامش محددة ،السكوت
األميركي وأحيانًا الدعم .لكن مربط الفرس
في ملف العالقات بني الرياض وواشنطن
يكمن عند طبيعة تلك العالقات وهويتها
وعنوانها ،واألهــم النظرة التي تتطلع بها
الواليات املتحدة إلى السعودية ،وبالذات من
هذه املرحلة إلى عقد أو عقدين من الزمن.
لحظة التأسيس ،حظيت العالقة القائمة
بــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة واملـمـلـكــة النفطية،
بطابع خــاص ،حيوي واستراتيجي ،منذ
صـفـقــة ع ـبــد ال ـعــزيــز ـ ـ ـ ـ روزفـ ـل ــت .شـعــار

«ال ـن ـف ــط م ـق ــاب ــل ال ـح ـم ــاي ــة» ص ـ ــار م ــذاك
ال ــزاوي ــة ال ـ ّتــي يـنـظــر مـنـهــا إل ــى ال ـعــاقــات،
وظــل مسلمة تجعل من العالقات صعبة
الفكاك والتدهور السريع .نجحت الواليات
املتحدة في ترسيخ مقولة «املحمية» إبان
حرب الخليج ،وتنجح اليوم في ترسيخها
عبر خلق بديل مــن «الخطر الــداهــم» بعد
غــزو بـغــداد .وهــي مقولة بــادر ولــي العهد
محمد بن سلمان ،قبل أيــام ،في تصريح
سعودي نادر ،إلى رفضها بشكل جذري،
ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ،ردًا على
خطابات الرئيس األميركي.
اختلف األمر كثيرًا في السنوات األخيرة.

ل ــم ي ـع ــد ال ـن ـف ــط الـ ـسـ ـع ــودي ورق ـ ــة كــافـيــة
لصفقة متينة مع واشنطن ،وهو ما ّ
يحرك
اب ــن س ـل ـمــان ال ـي ــوم ن ـحــو إع ـ ــادة صـيــاغــة
تـلــك ال ـعــاقــات ،بـنــاء عـلــى صفقة جــديــدة
مغلفة بعنوان «رؤيــة  ،»2030تقوم على
ح ـمــايــة ال ـس ـع ــودي ــة ومــوق ـع ـهــا اإلقـلـيـمــي
كمحور ووكيل أميركي أســاســي ،مقابل
اس ـت ـث ـمــارات ضـخـمــة ،ت ــرث الـنـفــط اآلخــذ
بريقه باألفول ألسباب موضوعية وتقنية.
ظهر دونــالــد ترامب «شريكًا جيدًا» لهذه
الصفقة .ومنذ مجيئه إلى البيت األبيض،
الحــت مــؤشــرات نـجــاح الصفقة الجديدة
بعدما ارتفع «الدفع» السعودي لألميركيني
مــن  30فــي املئة مــن ثرواتهم إلــى  50في
املئة ،أو قارب ذلك .لكن ،وعلى طول الخط،
ظل الفريق السلماني في الرياض يتجاهل
اللغة التي ّ
تتبدى من البيت األبيض .كان
ً
للمراقبني إدراك أن كــا مــن تــرامــب وابــن
سـلـمــان يتكلمان لغتني مختلفتني ،وإن
تقاطعت عند الصفقات والتخادم املتبادل.
حــن زار تــرامــب الــريـ ّـاض فــي أي ــار /مايو
من العام املنصرم ،هلل النظام السعودي
ل ـل ـض ـيــف اآلتـ ـ ــي ب ــرف ــع ش ـ ـعـ ــارات ث ــاث ــة:
«الشراكة والـتـعــاون» و«شــراكــة لألجيال»
و«العزم يجمعنا» .ماذا يقول ترامب مقابل
ه ــذا؟ ثــاثــة ش ـع ــارات أي ـض ــا« :ادفـ ـع ــوا!»،

«وظ ــائ ــف»« ،م ـل ـيــارات» ...يـكــررهــا حرفيًا
باستمرار ،وحني يزوره ابن سلمان يسند
الئـحــة املــدفــوعــات عـلــى وجـهــه لتلتقطها
عدسات اإلعالم ،في مشهد مهني يحاكي
السعودية بعيون تــرامــب .أمــا «الـشــراكــة»
و«األجـ ـي ــال» و«الـ ـع ــزم» ،فـتـلــك عـنــاويــن ال
تعدو أســوار قصر اليمامة وأخبار وكالة
«واس».
بـعــد الـسـجــال األم ـيــركــي ال ـس ـعــودي غير
ّ
امل ـس ـبــوق ،أم ــس ،يــتـضــح أك ـثــر أن الخطر
على السياسة السعودية ليس أن عالقتها
بــواشـنـطــن ب ـهــذه الـهـشــاشــة ،وأن ـهــا «حــب
م ــن طـ ــرف واح ـ ـ ــد» ،ف ـح ـســب ،األدهـ ـ ــى أن
صاحب القرار في الرياض ،كما بينت مرة
جــديــدة موقعة القنصلية فــي اسطنبول،
يتصرف على خالف هذه الحقيقة ويبالغ
ّ
«التدلل» والتحرك مطلق اليد ،إلى ّ
حد
في
إرسـ ــال فــريــق مــن أزالمـ ــه لتنفيذ عملية
وقـحــة فــي الـخــارج ضــد أحــد «املنشقني»،
ب ــا أدنـ ـ ــى حـ ـس ــاب ــات .وإلـ ـ ــى أن ت ـتــوالــى
اإله ــان ــات وال ـصــدمــات عـلــى اب ــن سـلـمــان،
يستفيق األخير على أنه «ليس إسرائيل»
بنظر حـلـفــائــه األمـيــركـيــن ،ويـكـفــي لذلك
ح ـم ـلــة إع ــام ـي ــة ب ـس ـي ـطــة تـ ـع ـ ّـري األم ـي ــر
الشاب من أوهامه ،أمام أول تلويح أميركي
بفرض «عقاب» على السعودية ،مترافقًا

مع انسحابات أو تجميد ،بالجملة واملفرق،
ألنـشـطــة اإلعـ ــام وال ـش ــرك ــات األمـيــركـيــة
الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ش ــرك ــات ال ــدع ــاي ــة
ل ـص ــورة اب ــن سـلـمــان وش ــرك ــاء مـشــروع
«ن ـيــوم» ّ
درة تــاج ولــي الـعـهــد .يـسـ ّـرب ابن
سـلـمــان عـبــر وكــالــة األن ـب ــاء الــرسـمـيــة أنــه
مـسـتـعــد مل ــواج ـه ــة ال ـع ـق ــوب ــات ب ــإج ــراءات
أشد ،ترجمها اإلعالمي املقرب من ديوان
ّ
البالط ،تركي الدخيل ،في مقال أمس ،ذكر
فيه بأن الرياض «محور الكون» اقتصاديًا،
وكشف أن كل الخالفات مع إيــران وقوى
املنطقة خدمة سعودية لألميركيني يمكن
أن تتوقف ببساطة وبــن ليلة وضحاها.
يصعب أن يفلت ابن سلمان من الشباك
األمـيــركـيــة لـيــأخــذ مـســافــة مــن واشـنـطــن
كما كانت عليها الـحــال فــي عهد أوبــامــا،
وال سـيـمــا وه ــو غ ــارق فــي وح ــول حــرب
ّ
«الخضة» التي ّ
عرت
اليمن ،لكن بالتأكيد
هشاشة الـعــاقــات مــع واشـنـطــن ،وانـهــار
معها جــل مــا بـنــاه «األم ـيــر اإلصــاحــي»
على مــدى أربــع سنوات من صــورة براقة
ّ
في عيون الغرب ،ستشكل محطة للتوقف
بني أوهام املاضي ومخاطر املستقبل ،لن
يكون ما قبلها تمامًا كما بعدها .ذلك على
األقل في مخيلة ابن سلمان التي ستكابد
حذرًا أكبر في مقبل األيام.

ُ
شرك حلفاء الرياض في التحقيق
أنقرة ت ِ

قضية خاشقجي
تحاصر ولي العهد
ال جديد في قضية جمال خاشقجي سوى المزيد من تداعياتها على
الرياض التي تبقى «معلقة» حتى ثبوت ضلوعها في اغتياله ،فيما
تسعى أنقرة ،التي واصلت التلويح بامتالكها «الحقيقة» ،إلى إشراك
حلفاء الرياض الغربيين في الضغط عليها لدفعها إلى االعتراف
ت ـ ـت ـ ــراك ـ ــم وع ـ ـ ـ ـ ــود ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء الـ ـ ــريـ ـ ــاض
بـ«العقاب» إذا ثبت تورطها في اغتيال
جمال خاشقجي داخل قنصلية بالده
فــي اسطنبول ،فــي ظــل مماطلة تبدو
مقصودة فــي كشف نتائج التحقيق.
ن ـجــح الــرئ ـيــس رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ــان
فــي إبـقــاء حـكــام الــريــاض خلف قفص
االتهام ،لوقت طويل ،تاركًا إياهم أمام
خيارين ،أحالهما مر ،إما أن يعترفوا
بالجريمة على طريقتهم ،أو أن يتلقوا
مــزي ـدًا م ــن ال ـض ـغــوط وامل ـطــال ـبــات من
حـلـفــائـهــم ،ف ــي ح ــن ل ــم ي ـعــد الـصـمــت
ّ
ً
مقبوال ،وهو ما بدا في مطالبة كل من
بريطانيا وفرنسا وأملانيا السعودية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـ«رد تـ ـفـ ـصـ ـيـ ـل ــي» .وأم ـ ـ ـ ـ ــام م ــوق ــف
الرياض املحرج ،تضع أنقرة ما لديها
من «معلومات» في أيدي استخبارات
هذه الدول ،ال سيما الواليات املتحدة،
جاعلة الكرة في ملعبهم أيضًا ،وكلما
ارت ـفــع «سـقــف ال ـت ـحــذيــرات» املـتـبــادلــة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ،أصـبــح
وقــوعــه على رأس ولــي العهد ،محمد
بــن سـلـمــان ،مــوجـعــا أكـثــر ،يــوم كشف
الحقيقة املوعود.

الكرة في ملعب من؟
تـ ـسـ ـع ــى أن ـ ـق ـ ــرة إل ـ ـ ــى إش ـ ـ ـ ـ ــراك ح ـل ـف ــاء
الرياض الغربيني في امتالك الحقيقة
ً
بـ ـش ــأن م ـص ـيــر خ ــاش ـق ـج ــي ،أوال ،مــن
خ ــال إرس ــال تسجيالت تــؤكــد تــورط
الرياض ،بحسب وسائل إعالم تركية،
إلــى اسـتـخـبــارات تلك ال ــدول ،ال سيما
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،الـتــي أك ــد رئيسها
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أول م ــن أمـ ـ ــس ،أن ــه
سـيـسـتـمــع إلـيـهــا وي ـشــاهــدهــا «قــريـبــا
ج ـ ـ ـ ـدًا» ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن واشـ ـنـ ـط ــن تـصـبــح
مسؤولة عــن كشف مصير خاشقجي
رسميًا ،في حال أرادت تطبيق قانون
«م ــاغـ ـنـ ـيـ ـتـ ـسـ ـك ــي» ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـط ــال ــب بــه

ّ
املشرعون األميركيون ،إذ يلزم القانون
ت ــرام ــب بــال ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد هــويــة
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن اخ ـت ـف ــاء خــاش ـق ـجــي،
وإب ــاغ الكونغرس بالنتائج فــي مدة
زم ـن ـي ــة ال ت ـت ـع ــدى ش ـه ــري ــن .وث ــان ـي ــا،
تسعى أنقرة إلى إدخال بريطانيا على
خط التحقيقات ،عبر الطلب من لندن
التوسط لدى الرياض لتسهيل انطالق
«التحقيق امل ـش ـتــرك» ،وه ــو مــا يعتزم
وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو
ط ـل ـبــه الـ ـي ــوم ،خـ ــال ل ـق ــاء م ــع نـظـيــره
البريطاني ،بحسب ما أكــدت صحيفة
«ذي غارديان» ،أمس.
لكن في ضوء كل املؤشرات التي تؤكد
ت ــورط الـسـعــوديــة فــي عملية اغـتـيــال،
وعـ ـ ــدم تـ ـع ــاون األخ ـ ـيـ ــرة م ــع سـلـطــات
أن ـق ــرة رغ ــم ال ـض ـغــوط ال ــدول ـي ــة ،تبقى
التحقيقات الـتــركـيــة ،الـتـ ًـي ب ــدأت قبل
حــوالــى أسـبــوعــن ،معلقة على إحــدى
خـطــوتــن ،كلتاهما فــي ملعب تركيا:
إم ــا دخـ ــول مـبـنــى الـقـنـصـلـيــة وم ـنــزل
القنصل محمد العتيبي للبحث عن
أث ــر لـخــاشـقـجــي ،بـعــد رف ــع الـحـصــانــة
الــديـبـلــومــاسـيــة عـنـهـمــا ،بـمــا يـتــوافــق
مع اتفاقيات جنيف األربع لعام ،1949
أو ال ـك ـشــف ع ـلــى امل ــأ عـ ّـمــا لــدي ـهــا من
تـسـجـيــات ،مـسـمــوعــة ومــرئ ـيــة ،تقول
ُ
وســائــل إعــام تركية إنها تظهر كيف
ت ــم اسـ ـتـ ـج ــواب خــاش ـق ـجــي وت ـعــذي ـبــه
وقـتـلــه داخ ــل الـقـنـصـلـيــة ،قـبــل تقطيع
جسده.
م ـس ــؤول ـي ــة أن ـ ـقـ ــرة فـ ــي ك ـش ــف مـصـيــر
الرجل تأتي بعد موافقتها على طلب
الرياض املشاركة في التحقيقات ،في
ُ
حــن لــم تـبـ ِـد األخـيــرة أي تـعــاون حتى
اآلن ،لليوم الـثــالــث على الـتــوالــي .ولم
ترد على دعوة وزير الخارجية التركية
مولود جاويش أوغلو ،أول من ّأمس،
إل ــى إف ـس ــاح امل ـج ــال ل ــدخ ــول مـحــقـقــن

تضع أنقرة ما لديها من «معلومات» في أيدي استخبارات دول حليفة للرياض (أ ف ب)

جاءت التهديدات السعودية
بالتزامن مع هبوط البورصة
أكثر من %7
أت ــراك إل ــى مبنى قنصليتها ،للبحث
عن أثــر لخاشقجي ،في وقــت تستقبل
ف ـيــه الـقـنـصـلـيــة أش ـخ ــاص ــا أرسـلـتـهــم
ال ـس ـعــوديــة لـلـمـشــاركــة ف ــي الـتـحـقـيــق،
دخل أربعة منهم (لم تعرف هوياتهم)،
أم ــس ،رغ ــم كــونــه ي ــوم إج ــازة رسمية.
ً
كذلك لــم تقدم القنصلية دلـيــا واحـدًا
عـلــى مــزاعـمـهــا أن خــاشـًقـجــي غــادرهــا
ي ـ ــوم اخ ـت ـف ــائ ــه ،زاع ـ ـمـ ــة أن ك ــام ـي ــرات
املــراق ـبــة لــم تـكــن تـسـ ّـجــل ي ــوم دخــولــه،
وترفض أيضًا دخول املحققني األتراك
مـنــزل القنصل العتيبي ،ال ــذي يمكث
فيه مــن أي ــام ،حيث ُيشتبه فــي وجــود

جثة خاشقجي هـنــاك ،بعد أي ــام على
نقل صـنــاديــق مــن القنصلية بسيارة
سوداء ،رصدتها كاميرات خارجية.
عـ ـ ـ ــدم اق ـ ـت ـ ـحـ ــام الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـت ــرك ـي ــة
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة وم ـ ـنـ ــزل ال ـق ـن ـص ــل ي ـب ــدو
خــاضـعــا الع ـت ـبــارات سـيــاسـيــة ،تتركه
أنقرة كخيار أخير ،ولكن عدم الكشف
ع ــن الـتـسـجـيــات يجعلها مـحــل شــك،
خصوصًا في ظل تضارب املعلومات
ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة بـ ـش ــأنـ ـه ــا .ص ـح ـي ـفــة
«ميلييت» التركية ذك ــرت ّأن ّ
ضباطًا
أتراكًا اطلعوا عليها ،وأنه أمكن سماع
«ال ـجــدال وال ـص ــراخ» مــن خــا ّلـهــا ،كما
أف ــادت صحيفة «ســوزجــو» أن ــه يمكن
فقط االستماع إلى «بعض األحاديث»
في التسجيل الذي ّ
مدته «بضع دقائق».
أمـ ــا ش ـك ـبــة «سـ ــي أن أن» األم ـيــرك ـيــة،
فقالت إن «وكالة استخبارات أجنبية»

ت ـم ـت ـل ـك ـهــا ،وت ـك ـش ــف «وقـ ـ ـ ــوع ش ـجــار
داخـ ـ ــل ال ـق ـن ـص ـل ـيــة» ،و«تـ ــوثـ ــق لـحـظــة
مـقـتــل خــاش ـق ـجــي» .كــذلــك ف ــإن خ ـبــراء
ّ
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ش ــكـ ـك ــوا فـ ــي إم ـك ــان ـي ــة
ال ـح ـصــول ع ـلــى ت ـلــك الـتـسـجـيــات من
جهاز «آي فــون» الخاص بخاشقجي،
الذي كان مع خطيبته خديجة ،خارج
القنصلية ،واملــرتـبــط بساعة يــد ذكية
كان يلبسها الرجل أثناء وجوده داخل
القنصلية.

سقف تهديد مرتفع
بعد أن كان ترامب قد أكد أنه لن يوقف
ب ـي ــع ال ـ ـسـ ــاح ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ح ـت ــى لــو
ثـبـ ّـت تــورطـهــا فــي اغـتـيــال خاشقجي،
ح ــذر أمــس مــن «عـقــاب ق ــاس» مــن نوع
آخ ـ ــر ،ف ـي ـمــا أكـ ــد م ـس ـت ـشــاره ل ـل ـشــؤون
االقتصادية ،الري كودلوو ،أنه «جاد»

ف ــي ذل ـ ــك .وإزاء ت ــده ــور ص ـ ــورة اب ــن
س ـل ـمــان ف ــي أروق ـ ــة الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي،
خــرجــت ال ــري ــاض ع ــن ال ـص ـمــت ،أم ــس،
بالتهديد «بإجراء أكبر» ضد أي خطوة
ُّ
تتخذ ضدها .لم يستطع ولــي العهد،
ّ
ال ـ ــذي أع ـل ــن أخـ ـيـ ـرًا ت ـقــب ـلــه «إه ــان ــات»
صــديـقــه تــرامــب بــاعـتـبــارهــا «مــوجـهــة
إلى جمهوره» ،ابتالع التهديد األخير
بـفــرض عـقــوبــات ،إذ ذهــب ولــي العهد
بعيدًاّ ،
ملمحًا إلى أن على طاولته أكثر
ً
من  30إجراء مضادًا ،عبر مقال للكاتب
تركي الدخيلّ ،
املقرب منه ،على موقع
قناة «العربية» ،كعدم الـتــزام الرياض
بــإنـتــاج  7مــايــن بــرمـيــل ،مــع اق ـتــراب
م ــوع ــد دخ ـ ــول ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
على إي ــران ،وتـصــديــر النفط بالعملة
ً
الـصـيـنـيــة (الـ ـي ــوان) ب ــدال مــن الـ ــدوالر،
وإن ـش ــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة روس ـي ــة في

تـبــوك ،والـتـقـ ّـرب مــن طـهــران ،وتحويل
ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» و«حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» الــى
«صديقني».
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـس ـعــوديــة الـفـضـفــاضــة،
والـتــي يبدو أنها تراجعت عنها بعد
س ـ ــاع ـ ــات ،تـ ـب ــدو مـ ـج ــرد رسـ ــالـ ــة إل ــى
األميركيني ،تنم عن «هلع» من أي إجراء
ضــدهــا ،وتسمح بمزيد مــن «الحلب»،
فـ ــي حـ ــن تـ ــواجـ ــه امل ـم ـل ـك ــة ت ـح ــدي ــات
اقتصادية غير مسبوقة ،تفاقمت إثر
قضية خاشقجي ،إذ جاءت التهديدات
بالتزامن مع هبوط البورصة أكثر من
 ،%7أمــس ،بفعل تخوفات املتعاملني
مــن إمـكــانـيــة ف ــرض ال ــوالي ــات املتحدة
ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى امل ـم ـل ـك ــة ،وف ـ ــق وك ــال ــة
«ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ،ف ــي ح ــن تـتـســع حملة
مقاطعة اململكة اقتصاديًا.
(األخبار)
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اغتيال خاشقجي:
اإلشارات والتنبيهات
بشار اللقيس *
لم يرق لقريش هجرة سعد بن عبادة ،زعيم الخزرج ،العام
 628إلى الشام .هو كان قد اختار الهجرة ُ والعزلة عن عموم
املشهد السياسي .بعيد بضعة سنوات قتل زعيم الخزرج
لرفضه البيعة لقريشُ .س ّجلت القضية ضد مجهول ،وقيل
إنه قد قتله الجن .لم تكن حادثة قتل سعد الشاهد الوحيد
فج ُّن السلطة
في تاريخ االغتيال السياسي في العالم العربيِ .
لم يهدأ له جفن منذ ما زيد على العشرة قــرون .بن عبادة
لــم يكن األن ـمــوذج األوح ــد ،لكنه كــان مــن بــن أكـثــر النماذج
املنتجة بشكل عام
فــرادة في إيضاح قلق السلطة وقواها ِ
ّ
حينئذ .تاريخيًا ،اقترن االغتيال السياسي بحاالت تفسخ
املنتجة للنظام .وما بعد االغتيال ليس كما قبله .في
البنى ِ
الـتــاريــخ الـعـ ّـربــي ك ــان ظـهــور اإلسماعيلية الـنــزاريــة كفرقة
إسالمية تنظر لالغتيال السياسي ،مؤشرًا على االنقسام
الحاد في البنية املنتجة للسلطة أواخر القرن الرابع الهجري.
م ــا بـعــد اع ـت ـمــاد سـيــاســة االغ ـت ـي ــال ،ل ــم تـعــد اإلسـمــاعـيـلـيــة
جماعة روحـيــة كما ّ
تخيلها املــؤسـســون .فــي اآلن عينه لم
تعد امل ــدارس النظامية – الـتــي أسسها الــوزيــر نـظــام امللك
السلجوقي -أو مدرسة املستنصرية الفضاء األوحد إلنتاج
فقه السلطة السياسي .لقد أحدث االغتيال انزياحًا ثقافيًا
وسياسيًا واجتماعيًا داخل بنية الخالفة العباسية .ما بعد
اعتماد اإلسماعيليني سياسة االغـتـيــال ،وتصفية الوزير
«نظام املـلــك» ،نحت امل ــدارس الفقهية صــوب الفقه الحنبلي
الظاهراتي ،ومنطق الفقه السلطاني في السياسة ،بعيدًا عما
عرفته مدارس بغداد من فقه املالكية املتسامح.
في التاريخ املعاصر لعب االغتيال دوره كمؤشر على عميق
أزمات األنظمة في عاملنا العربي ،وإن لعبت الساحة املصرية
دور املسرح األبــرزُ .فبعيد كل اغتيال في القاهرة كان ثمة
ّ
تحول في عالقات املجتمع والسلطة ،كما وفي عالقة الجماعة
الحاكمة بالساحة الدولية .اغتيال نقراشي باشا ()1948
كان مؤشرًا النهيار نظام امللك فــاروق ،اغتيال حسن البنا
( )1949كان مؤشرًا إلى انفساخ عقد القوى الثورية التي
ثــارت ضد امللكية نفسها .اغتيال الشيخ الذهبي ()1977
كــان مــؤشـرًا لهشاشة الـعــاقــة بــن السلطة واإلســامـيــن.
اغـتـيــال ال ـس ــادات ك ــان مــؤش ـرًا إل ــى وص ــول ال ـشــرخ لــداخــل
مؤسسة النظام نفسه (القتلة كانوا من الجيش) .بالنظر
ّ
للساحة الدولية مثل االغتيال األول مؤشرًا لنهاية الرعاية
ّ
البريطانية ملـصــر .أمــا اغـتـيــال البنا فقد شــكــل لحظة هي
األخـطــر فــي تأكيد دور املــؤسـســة العسكرية الـحــاســم في
ترسيم معالم الحكم .اغتيال الشيخ الذهبي لم يبتعد عن
ارت ــدادات إخــراج الخبراء السوفيات من مصر ،واالنعطافة
التي أحدثها السادات في توجهات مصر الكبرى .أما نهاية
السادات على يد اإلسالمبولي فكانت مرتبطة ولو بشكل
ّ
بتسيد الواليات املتحدة وجماعاتها على كل
غير مباشر
مقدرات السلطة في القاهرة.
اغتيال خاشقجي :نهاية حقبة فهد!
كـثـيــرة هــي اإلشـ ــارات والـتـنـبـيـهــات فــي حـيــاة خاشقجي.
ّ
كذلك كثيرة هــي اإلش ــارات فــي اغتياله .مثل الــرجــل ،منذ
ابـتــداء عمله الصحافي ،شريحة واسعة من تيار مثقفي
«الهوية السعودية» التي عرفت حضورها وتعمقت منذ
أوائ ــل الثمانينيات (حـقـبــة املـلــك ف ـهــد) .لـلــرجــل ارتـبــاطــات
واسعة بنخبة الحرس الوطني السعودي سياسيًا وأرباب
الــدولــة العميقة فــي املـمـلـكــة .عـلــى املـسـتــوى الـثـقــافــي يقف
خاشقجي يمني التيار اإلصالحي اإلسالمي الذي عرفته
السعودية فــي الثمانينيات -كــان سفر الحوالي وسلمان
العودة من أبرز وجوهه .تأثر خاشقجي فترة الثمانينيات
بــالـجـهــاد األف ـغــانــي .هــو قـبــل ذل ــك ك ــان مـقــربــا مــن الـتـيــار
الـتـجــديــدي فــي الـحــركــة السلفية ،ذي الصبغة الليبيرالية
وامل ـتــأثــر ب ــدوره بـمـهــاجــري اإلخـ ــوان املـسـلـمــن املـصــريــن
فــي الـسـعــوديــة .للرجل ت ـصــورات تاريخية عــن السياسة
في التاريخ اإلسالمي هي أقرب ملنطق رضوان السيد في
تخوفه من خطر اإلسالم املشرقي – اإليراني .-آمن الرجل
بديموقراطية أهل الحل والعقد وبنزعة اإلسالم الليبيرالية،
شــأن داوود الـشــريــان ،وظــل حـتــى أواخ ــر ســاعــات حياته
مراهنًا على تحالف سعودي تركي ضد إيران «الفارسية»
في سوريا بحسب منطقه .بقتله أزاح محمد بن سلمان
آخر رموز التيار الليبرالي اإلسالمي من الساحة اإلعالمية،

وأحد أعتى أقالم الدولة العميقة في مملكته .املفارقة أن دم
خاشقجي سال على يد من راهن عليهم لسنني طوال.
تركيا  -السعودية :حوار بلون الدم!
بــالـقــدر ال ــذي كـشــف أس ـلــوب اغـتـيــال خــاشـقـجــي ع ــزم ابــن
سلمان التخلص مــن رم ــوز الــدولــة العميقة ،بـقــدر مــا فتح
هذا االغتيال لتركيا إمكانات مللمة ذيول ما بعد ليلة انقالب
 15تموز  .2016بالنسبة ألردوغان ودولته العميقة .واحدة
بواحدة ،يعي أردوغان عميق الدور السعودي  -اإلماراتي في
زعزعة نظام حكمه .رسائل السفير اإلماراتي في الواليات
املتحدة يوسف العتيبة كانت كفيلة بإيضاح الدور الخليجي
املريب ليلة املنتصف من تموز  .2016وباملثل يعي أردوغان
حـجــم قــدرتــه الكبير فــي اسـتـنــزاف الـسـعــوديــة فــي قضية
من مثل قضية مقتل خاشقجي .وألن أردوغ ــان ،كما ابن
سلمان ،يعرف حجم التأثير األميركي الداخلي والخارجي
في نظامه ،يتطلع الرجل للخروج من هــذه األزمــة بمعادلة
رابح  -رابح بالنسبة لجميع األطراف.
َ
لوهلة يبدو ابــن سلمان وأردوغ ــان كسجيني شيلينغ في
نـظــريـتــه ح ــول أس ــس ال ـت ـفــاوض وامل ـس ــاوم ــة .ك ــان تــومــاس
شيلينغ أواس ــط الـقــرن املــاضــي قــد قــدم إسـهــامــا رياضيًا
فــي مـحــاولــة فهم سـلــوك سجينني منعزلني أم ــام الشرطة.
سيحاول السجينان تقدير الحد األكـبــر مــن التنازل الــذي
يضمن لكال الطرفني الـخــروج بأقل قــدر مــن اإلدان ــة .تلعب
الواليات املتحدة في هذا املثال دور الشرطي /السلطة ،فيما
تلعب كــل مــن تــركـيــا والـسـعــوديــة دورا السجينني اللذين
ي ــري ــدان ال ــوص ــول لـتـســويــة تـحـفــظ خـســائــرهـمــا بـحــدودهــا
الدنيا .سيكون على أردوغان كما ابن سلمان إعادة ترتيب
أولوياتهما ،وتقدير حجم التنازل الــذي يمكن لكل منهما
تقديمه للواليات املتحدة.
بالنسبة ألردوغ ــان يبدو أن ثمة ملفات ملحة في تسويته
الداخلية والخارجية .هو بالتأكيد لن يكون في وارد اإلصرار
م ــن جــديــد عـلــى اس ـت ـعــادة غــولــن كـمــا ف ــي اح ـت ـجــاز الـقــس
األميركي أندرو برونسون .في اآلن عينه ثمة ملفات ثالثة ال
بد من رسم خريطة طريق سعودية  -تركية بخصوصها إذا
ما أراد الطرفان الخروج من ظل العالقة املتوترة مع أجنحة
ّ
الــدولــة العميقة .بالنسبة لـتــركـيــا ،تـشــكــل املـســألــة الـكــرديــة
أولــى هــذه امللفات .على أردوغ ــان أخــذ العهد من السعودية
باالبتعاد عن الورقة الكردية وضمان عدم تحريكها على
حـ ــدوده .ثــانـيــا ،يتطلع أردوغـ ــان لـلـعــراق بــاعـتـبــاره مصدر
تهديد إيراني وساحة خلفية تحكم الطوق عليه ،وهو ّ
مقر
بعجزه عن مواجهة النفوذ اإليراني في العراق منفردًا .أما
الـســاحــة ال ـســوريــة ،فيمكن للتنسيق الـسـعــودي  -التركي
فيها ،أن يحفظ لتركيا ريعية الوضعية التي تحفظ له ورقة
املعارضة وتحسن من شروط أنقرة في التفاوض مع إيران
وروسيا.
فــي امل ـقــابــل ،ف ــإن الب ــن سـلـمــان هــواجــس ثــاثــة ،أول ـهــا في
الشرعية اإلسالمية التي تحاول السعودية املحافظة عليها
فــي حربها الجهنمية على الـيـمــن .لتركيا دور مــؤثــر في
إصــاح صــورة «التحالف اإلســامــي» املهترئ هـنــاك .أما
العراق ،فتبدو السعودية مهجوسة بتضعضع دفاعاتها
فـيــه .يمكن للتعاون الـتــركــي  -الـسـعــودي أن يعيد ريعية
الوضع للسعودية في الساحة السنية العراقية أقلها .ثالث
الـنـقــاط بــالـنـسـبــة لـلـسـعــوديــة سـتـكــون فــي إع ــادة تحسني
صــورت ـهــا الـتـمـثـيـلـيــة أمـ ــام ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
كمرجعية دينية إسالمية تحوز إجماع الثقل األكبر من
املسلمني السنة.
واحــدة بــواحــدة ،هو مسار يشير إليه التعاطي التركي مع
قضية خاشقجي ُ القابلة ألن تستحيل كرة ثلج تطفئ جذوة
عهد ابن سلمان قبيل والدته .لكن املسار التركي التوفيقي
مع السعودية ال تبدو دروبه سالكة كلما اقتربنا من الرياض
أو واش ـن ـطــن .املـشـكـلــة ف ــي مـثــل ه ــذه الـ ـح ــوادث يـكـمــن في
قابلية استثمارها وانعطافها يمنة ويسرى يومًا بعد آخر.
ُ
واملشكلة فــي مثل هــذه الـحــوادث فــي أنها يمكن أن تشرع
كل احتماالت الجنون .سيحاول أردوغان من خالل اقتراح
تشكيل لجنة تحقيق تــركـيــة  -سـعــوديــة مشتركة إع ــادة
عقارب الساعة ملا قبل ليلة االنقالب .لكن الواقع قد ال ينبئ
بالبشرى في ظل جنون ترامب ،وعناد ابن سلمان.
* باحث لبناني

