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اإلمارات ــ ليكس

ّ
تنمر ّبن زايد على بن سلمان

قضية خاشقجي نموذجًا!
إبراهيم األمين
يحرص الجانبان اإلماراتي والسعودي
ع ـلــى إخ ـف ــاء ال ـت ـبــاي ـنــات بـيـنـهـمــا حــول
أم ــور كـثـيــرة .لـكــن األم ــر ال يـكــون على
هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو لـ ـ ــدى الـ ـجـ ـه ــات امل ـت ــاب ـع ــة،
ســواء فــي محيط قــادة البلدين ،أو لدى

الدبلوماسية العربية والغربية النشطة
فــي العاصمتني .وال ـبــارز فــي أن وثائق
س ــري ــة تـثـبــت م ــا يـنـقـلــه دبـلــومــاسـيــون
عملوا فــي الـجــزيــرة العربية عــن أن في
أب ـ ــو ظ ـب ــي مـ ــن ي ـش ـك ــو ض ـي ــق هــامــش
املـ ـ ـن ـ ــاورة ب ـس ـبــب ط ـب ـي ـعــة ول ـ ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد
السعودي محمد بن سلمان .لكن هؤالء

الدبلوماسيني ّقلما ّ
تحدثوا عن الجانب
األكثر تعقيدًا في العالقة ،وهو املتصل
بـسـعــي اإلم ـ ـ ــارات ال ــدائ ــم لـلـقـيــام ب ــدور
"ال ــوص ــي الــرق ـيــب" عـلــى س ـلــوك اإلدارة
السعودية الجديدة .ولذلك ،تهتم قيادة
اإلم ــارات بــأن يعمل دبلوماسيوها في
الــريــاض ،وبـعــض الباحثني املتعاقدين

مع وزارة الخارجية وأجهزة األمن ،على
إعداد تقارير تخص الوضع السعودي.
دبلوماسي فرنسي عمل في أبو ظبي،
ق ــال لــزمـيـلــه الـلـبـنــانــي إن مـشـكـلــة أبــو
ظـبــي مــع الــريــاض مـثــل مشكلة لبنان
مــع ســوريــا قـبــل عــام  .2005حـيـنــذاك،
لم يكن بمقدور القيادة اللبنانية القيام

بــأي خـطــوة ذات بعد استراتيجي من
دون ال ـح ـصــول عـلــى مــواف ـقــة دمـشــق.
وهـ ـ ــا هـ ــي اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ت ـن ـت ـظ ــر م ــواف ـق ــة
الـ ـ ــريـ ـ ــاض عـ ـل ــى أي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة .وم ـت ــى
ت ـص ــرف ــت مـ ــن ت ـل ـق ــاء ن ـف ـس ـهــا ارت ـف ــع
الـصــوت فــي قـصــر الـيـمــامــة ...لـكــن في
ّ
اإلمارات يتجنبون رفع الصوت .وأكثر

املتضررين هو محمد بن راشــد ،الذي
يشعر بضيق األم ــور على دب ــي ،فهو
من جهة يبدو مكبل اليدين ،ويرى بأن
بن سلمان يريد منافسة إمــارتــه على
وجــه الـتـحــديــد ،وأن محمد بــن زاي ــد ال
يفعل له شيئًا.
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واض ــح أن ق ـيـ
ّ
بعالقة مختلفة مــع الــريــاض بعد تولي
محمد بن سلمان أمور البالد ،تصرف
م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ع ـل ــى أن ولـ ــي الـعـهــد
الـسـعــودي سـيـكــون شــريـكــا كـبـيـرًا في
مشروع توسيع نفوذ دول الخليج في
املنطقة والعالم .وتعامل معه على أساس
ّ
أنـهـمــا يـمــثــان الـعـقــل الـجــديــد للجزيرة
الـعــربـيــة .تحالفهما يـتـجــاوز اإلض ــرار
بخصمهما األول تـمـيــم ب ــن حـمــد في
ق ـطــر ،ب ــل يـشـمــل تــركـيــا أي ـض ــا .ولــذلــك
وضــع بن زايــد ثقله في تطوير العالقة
الشخصية مع بن سلمان ،الى أن حصل

فجأة ما ّ
غير األمور.
يقول الدبلوماسي الغربي :فجأة ،تغيرت
األح ـ ـ ــوال .ص ــار ب ــن س ـل ـمــان يـتـصــرف
بطريقة مختلفة .ومــا إن أنـجــز عملية
استيالئه على كامل السلطات في بالده،
ونجح فــي إطــاحــة خصومه مــن العائلة
وخارجها ،حتى صار يتصرف مع بن
زايد بطريقة مختلفة.
ولـ ـف ــت ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ن ـف ـس ــه الـ ـ ــى أن
ال ــري ــاض اسـ ـت ــاءت م ــن أداء الـجــانـبــن
اإلم ــارات ــي وامل ـص ــري ف ــي قـضـيــة قتل
جمال خاشقجي ألنها كانت تتوقع أن
يقفا الى جانبها بقوة .وهو أمر تظهره
وثائق سرية حصلت عليها «األخبار».
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن س ـ ـلـ ــوك ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ّ
اإلماراتية تجاوز موقع املتابع ،ليركز
عـلــى تـفــاصـيــل تـظـهــر الــرغ ـبــة الــدفـيـنــة
ب ـت ـغ ـي ـيــرات داخـ ــل املـمـلـكــة م ــن شــأنـهــا
إضعاف محمد بن سلمان وعودته الى

"بيت الطاعة" كما كان عليه األمــر يوم
ّ
توليه املسؤولية .ومــا تظهره الوثائق،
يكشف حجم التوغل اإلمــاراتــي داخل
األوساط الحاكمة في السعودية ،وقدرة
فــريـقـهــا عـلــى اس ـت ـخــاص املـعـلــومــات،
مــا يشير الــى الـقــدرة على بـنــاء شبكة
عالقات قوية ،أو رغبة املعارضني لنب
سلمان في إيصال صوتهم الى خارج
أسوار الرياض ،ولو عن طريق أبو ظبي.
بل يظهر بوضوح "حالة التشفي" التي
ت ــوازي فعل "الـتـنـ ّـمــر" مــن جــانــب فريق
بن زايد على فريق بن سلمان.
في هذه الحلقة ،تنشر "األخبار" بعض
الــوثــائــق ال ـصــادرة عــن جـهــات إمــاراتـيــة
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى ،تـعــرض لـجــوانــب من
هذه األزمة ،وكيفية قراءتها النعكاسات
مــا ي ـجــري عـلــى ول ـ ّـي الـعـهــد الـسـعــودي
وحـكـمــه داخ ــل املـمـلـكــة وع ـلــى صــورتــه
وموقعه ودوره خارج السعودية.

معلومات أبو ظبي وتقييمها ألزمة خاشقجي
● الملك غضب من ّ
ولي العهد...
وأدرك خطأه بمنحه هذه السلطات
● موفد ّ
سري عند إردوغان
وتخفيف الضغط عن األمراء المعارضين

ّ
امل ــوظ ــف ال ـنــاشــط فــي الــدبـلــومــاسـيــة
اإلم ــارات ـي ــة( ،وزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
الـخــارجـيــة) أن ــور قــرقــاش ،يتابع مع
مـكـتـبــه وس ـف ــارة بـ ــاده ف ــي الــريــاض
ت ـف ــاع ــات قـضـيــة تـصـفـيــة امل ـع ــارض
ال ـس ـع ــودي ج ـم ــال خــاشـقـجــي داخ ــل
الـسـعــوديــة وخــارج ـهــا ،وانـعـكــاســات
األزمـ ـ ـ ــة ع ـل ــى ص ـ ـ ــورة املـ ـل ــك س ـل ـمــان
وولي العهد محمد بن سلمان داخل
امل ـم ـل ـك ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وي ـ ـعـ ــرض فــي
ب ــرق ـي ــات يــرس ـل ـهــا إلـ ــى رؤس ــائ ــه من
وزير الخارجية عبدالله بن زايد إلى
ولــي عهد أبــو ظبي (الحاكم الفعلي
لإلمارات) محمد بن زايد ،ما يرد إليه
م ــن مـعـطـيــات وتـ ـق ــدي ــرات .وم ــن بني

أوراق قرقاش ،ننشر وثيقتني وردتا
فــي خــانــة «س ـ ّـري لـلـغــايــة» ،فــي شهر
تشرين األول  .2018في ما يلي ّ
نص
البرقيتني:

■■■

البرقية األولى
بتاريخ  11تشرين األول  ، 2018وفي
خــانــة «س ــري لـلـغــايــة» يــرســل قــرقــاش
إلى الشيخ محمد بن زايــد ما عنوانه
«تقرير خاص حول وضع ولي العهد
الـسـعــودي وامل ـس ــارات الصعبة ألزمــة
خاشقجي» .ويرد فيه:
ّ
«( )...تجلت صعوبة موقف ولي العهد
ّ
السعودي ،بتبدل مواقفه من الصمت

إل ــى إن ـكــار ال ـحــادثــة إل ــى امل ــراوغ ــة ،ثم
اإلق ـ ـ ـ ــرار ب ـه ــا واالض ـ ـ ـطـ ـ ــرار ل ــات ـص ــال
بالرئيس إردوغــان وانتظار موافقته.
كـمــا أن اضـ ـط ــراره لـلـتـبـ ّـرع والـسـمــاح
للسلطات التركية بدخول القنصلية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة  -فـ ــي س ــاب ـق ــة تــاري ـخ ـيــة
 وال ـب ـح ــث وال ـق ـي ــام ب ـكــل م ــا ت ــري ــده،واالدعـ ـ ــاء ب ــأن لـيــس لــديــه م ــا يخفيه،
ّ
ك ـ ــل ذل ـ ــك ق ــد ج ـع ــل م ـص ــداق ـ ّي ـت ــه عـلــى
ّ
املـحــك داخليًا ودولـيــا .وبـغــض النظر
عن الخطأ الفادح في كيفية استدراج
وتـ ـصـ ـفـ ـي ــة خ ــاشـ ـقـ ـج ــي داخـ ـ ـ ـ ــل م ـقــر
دبـلــومــاســي س ـعــودي ،فــا شــك فــي أن
ً
الحادثة منحت أمــا للمعادين لولي
الـعـهــد فــي الــداخــل وال ـخ ــارج لتوجيه

ّ
الـ ـض ــرب ــات إلـ ـي ــه؛ ح ـي ــث ظـ ــل شـخــص
ولي العهد وحيدًا هو الهدف الرئيس
مــن ه ــذه األزمـ ــة ،فــي فــرصــة تاريخية
لـ ـخـ ـص ــوم ــه ،قـ ــد ال تـ ـتـ ـك ــرر ،ل ـهــزي ـمــة
املشروع السعودي الذي ّ
قدمه األمير.
وف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــدى امل ـ ـن ـ ـظـ ــور ،رب ـ ـمـ ــا ي ـك ــون
املستقبل السياسي لولي العهد تحت
وطأة مسارات ثالثة:
امل ـســار األول :رغ ــم ثـبــوت إدان ــة فريق
ول ــي الـعـهــد ،ومـنـهــم مــن ت ـ ّـم إعـفــاؤهــم
ب ــأم ــر م ـل ـكــي م ـث ــل امل ـس ـت ـش ــار س ـعـ ّـود
القحطاني وفــريـقــه األمـنــي ال ــذي نفذ
العملية ونــائــب رئيس االستخبارات
العامة أحمد عسيري وثالثة ألوية من
مساعدي رئيس االستخبارات العامة،

«أحمد ًبن عبد العزيز قد يكون
مقبوال في الداخل ويصلح لهذه
المرحلة التي تتطلب شخصية
هادئة وتقليدية»

ّ
سعوديان على اإلمارات
طحنون :استياء وعتب
تحت عنوان ّ
«سري للغاية» ،كتب طحنون بن زايد مستشار األمن الوطني
إلى وزير الخارجية عبدالله بن زايد ،تقريرًا حول «عتب» السعودية على
اإلمارات بشأن طريقة تعاملها مع أزمة خاشجقي .وجاء في البرقية:

تفاعالت العالقات السعودية اإلماراتية في ظل أزمة
خاشقجي
في إطار التعاون املستمر بني املجلس األعلى لألمن الوطني ووزارة
الخارجية ،نفيد ّ
سموكم باملعطيات الخاصة الــواردة ،حول تفاعالت
العالقات السعودية اإلماراتية في ظل أزمة خاشقجي ،لتقدير املوقف.
يسري عتب سعودي كامن على غموض موقف أبو ظبي السياسي،
فقد اعتبر العديد من ّ
املقربني من ولي العهد محمد بن سلمان بأن
املوقف السياسي العلني من القيادة السياسية واألمنية في أبو ظبي
َ
تـحــديــدا حـيــال وض ــع املـمـلـكــة الـصـعــب مــع أزم ــة خــاشـقـجــي لــم يــرق
إلى الطموحات السعودية ،باعتبار أن أبو ظبي هي الحليف األقرب
ل ـلــريــاض ،فــي وق ــت يـتـعـ ّـرض ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي ألش ــرس حملة
بغيضة لــم يـتـعـ ّـرض لـهــا مـنــذ ع ــام  ،2015وك ــان ال ـســؤال األه ــم في
الرياض طيلة شهر هو :ملــاذا لم يزر الشيخ محمد بن زايــد الرياض
ولو ّلساعات؟
«تــوقـعــات الـقـيــادة الـسـعــوديــة مــن أبــو ظبي هــي أكـبــر مــن ص ــدور بیان
تضامن» ،برغم بیان وزارة الخارجية اإلماراتية في  14أكتوبر 2018
وتأكيد التضامن مع اململكة ضد كل من يحاول املساس بسياساتها
وموقعها ومكانتها اإلقليمية ،وتأكيد وزير الخارجية والتعاون الدولي،

الشيخ عبدالله بن زايد« ،نقف مع السعودية دومًا ألنها وقفة مع الشرف
والعز واالستقرار واألمــل» ،وكذلك (تصريحات) وزيــر ّ الدولة للشؤون
الخارجية ،د .أنور قرقاش ( )...إال أن ذلك لم ُيرض توقعات ولي العهد
السعودي ،وربما بسبب ارتفاع نسبة «العشم» السعودي تجاه القيادة
اإلماراتية.
باإلضافة إلى تنامي حالة استياء نخبوي سعودي من اإلمــارات .فمع
أزمة خاشقجي ،لوحظ تنامي مشاعر استياء من قبل نخب سياسية
وأمنية وثقافية سعودية ضد اإلمارات (خاصة أبو ظبي) ،وانتشر القول
في املجالس الخاصة وداخل مكاتب موظفي الدولة بأنها هي من ّ
ورطت
ولــي العهد السعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليتحول إلى

شخص مندفع ،ويخرج عن تقاليد املدرسة التقليدية السعودية
ّ
والتحمل والحلم .بل إن بعضًا من األمنيني
القائمة على الصبر
املحافظني ذهــب مع الــروايــة التركية الرسمية بــأن لــإمــارات دورًا
ما في الحادثة.
ّ
ّ
مــن جــانــب آخ ــر ،اهـتــمــت ال ــدوائ ــر امل ـقــربــة مــن مـكـتــب ول ــي العهد
السعودي برسائل وتوقيت املـقــاالت التي كتبها د .عبد الخالق
عبدالله في موقع  CNNوخاصة ُمقال (جمال خاشقجي الذي
أعرفه) في  10أكتوبر  .2018وقد طرحت العديد من التساؤالت،
ّأول ـهــا هــل ه ــذه املـقــالــة تمثل مــوقـفــا شخصيًا مــن الـكــاتــب تجاه
صديقه كما ورد في املقال أم أنها تعبر عن موقف تيار سياسي
ما في دولة اإلمارات؟

ّ
ي ـت ـب ــق ــى م ــدي ــر م ـك ـت ـبــه ال ـ ـخـ ــاص ب ــدر
العساكر ،وال ــذي ثبت اتـصــال الفريق
األمني به هاتفيًا من داخل القنصلية،
وفي حال ثبوت إدانــة بما يستخرجه
األتــراك من أدلة ويعلنونها تدريجيًا،
فيظل القلق من وجود دليل ضد ولي
ّ
ال ـع ـهــد ،وحـيـنـئــذ سـتـتـعــزز روايـ ــة من
ُ
يتهمونه ،وسيكون ذلــك محرجًا جدًا
للملك سلمان ،وقد يوضع في موقف
يكون ال ّ
مفر له من تنحيته.
ّ
ُ
املـســار الثاني :أل يـخــرج األت ــراك أدلــة
ق ــاطـ ـع ــة ضـ ــد ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،ومـ ـ ــن ثــم
ُ
ت ـصــدق ال ــرواي ــة الـسـعــوديــة الرسمية
أو جزء منها ،وحينئذ سيبقى األمير
محمد بــن سلمان فــي واليـتــه للعهد،
ل ـكــن صــدمــة ه ــذا ال ـح ــدث وتــداع ـيــاتــه
وارت ـ ـ ــدادات ـ ـ ــه س ـت ـج ـع ـلــه أضـ ـع ــف مـمــا
كـ ـ ــان ،وربـ ـم ــا س ـت ـف ــرض ع ـل ـيــه إعـ ــادة
حساباته فــي املستقبل؛ ســواء فــي ما
يـخــص نـهـجــه الـسـيــاســي أو الـحــرص
على اختيار مستشارين أكـثــر كفاءة
وعـقــانـيــة ،مــع ال ـتــزامــه بـعـمــل الــدولــة
ّ
املؤسسي.
املسار الثالث :أن يكون بحوزة األتراك
دل ـي ــل ق ــاط ــع ض ــد ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،وتـتــم
صـفـقــة ب ــن املـمـلـكــة وتــرك ـيــا تــرعــاهــا
أميركا على حماية ولي العهد ،ونفي
أي ت ـ ــورط م ـبــاشــر ف ــي هـ ــذه الـقـضـيــة
مـقــابــل ش ــروط سياسية واقـتـصــاديــة
يمليها الجانب التركي؛ وهذا وحسب
التيار السعودي املحافظ ربما يكون
فـ ــي م ـص ـل ـح ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة واألسـ ـ ـ ــرة
املــالـكــة ومـصـلـحــة تــركـيــا ،وق ــد يــؤدي
إلى تقارب سعودي تركي بعد جفوة
األع ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة ،ل ـك ــن ،ف ــي امل ـقــابــل،

سيتم دفع ثمن سياسي واقتصادي.

سيناريو «البديل عن ّ
ولي العهد»:

ف ـي ـمــا ل ــو رأى امل ـل ــك س ـل ـمــان ضـ ــرورة
تنازله عن امللك أو تنحي ولــي العهد
عن منصبه ،وهو أفضل من عزله؛ فإن
ال ـخ ـي ــارات سـتـكــون مـفـتــوحــة ،وربـمــا
يكون من البدائل املحتملني:
 -1األم ـي ــر أح ـمــد ب ــن عـبــد الـعــزيــز،
ً
فقد يكون مقبوال في الداخل ويصلح
لـهــذه املــرحـلــة الـتــي تتطلب شخصية
هادئة وتقليدية ،لكن ال يضمن قبوله
مــن طــرف الــدوائــر األميركية ،وبعض
الــدوائــر الـغــربـيــة؛ لرفضه فتح أبــواب
الـتـعــاون األم ـنــي مــع واشـنـطــن وميله
لـلـمــؤسـســة الــدي ـن ـيــة الـت ـق ـل ـيــديــة .لكن
ب ـس ـبــب ال ـه ـج ـمــة ال ـع ــامل ـي ــة ض ــد ول ــي
العهد والقناعة بأنه أصبح خطرًا على
املـمـلـكــة واألم ـ ــن اإلق ـل ـي ـمــي ف ـقــد يـكــون
األمـيــر أحـمــد خـيــارًا مؤقتًا خصوصًا
بـعــد مــواقـفــه الـنــاقــدة ضمنيًا للحرب
ف ــي ال ـي ـم ــن ،وت ــروی ــج ب ـعــض ال ــدوائ ــر
الغربية له منذ أشهر.
 -2األم ـي ــر م ـقــرن ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز،
رب ـم ــا ت ـك ــون ح ـظــوظــه ال ــدول ـي ــة أق ــوى
م ــن املـحـلـيــة ،بــرغــم أن ــه يـحـمــل (قيمة
ّ
يتحملها األمير أحمد بن
شرعية) ال
ُ
عـبــد ال ـعــزيــز ،ف ـ ــاألول ك ــان مـعـيـنــا من
ّ
كولي ولي عهد،
امللك الراحل عبدالله
وبعد وفــاة امللك عبدالله تمت بيعته
بيعة شرعية كولي عهد وبرعاية امللك
سـلـمــان وبــإج ـمــاع مــن األس ــرة امل ُــالـكــة
وال ـش ـع ــب ،وال ـج ـم ـيــع ي ـع ـلــم أنـ ــه أكـ ــره
على التنازل عــن واليــة العهد  -وكــان
بإمكانه الرفض  -لكنه وافــق من دون
ت ــردد أو نـقــاش؛ حـفــاظــا عـلــى تماسك
وهيبة الحكم.
 -3األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن ن ــاي ــف ،وهــو
م ـق ـبــول غــرب ـيــا وأم ـيــرك ـيــا ،وال سيما
في ملف مكافحة اإلرهــاب ،لكنه قد ال
ينسى عــزلــه مــن جــانــب األمـيــر محمد
بــن سلمان فــي رمـضــان قبل املــاضــي،
وقـ ـ ــد تـ ـك ــون لـ ــه ردة فـ ـع ــل ت ـم ـن ــع مــن
تمكينه إال بضمانات عدم االنتقام من
محمد بن سلمان ،وهــي ضمانات قد
ال يثق بها من يأخذها عليه ولو كان
عمه امللك سلمان.
 -4األم ـيــر خــالــد بــن سـلـمــان ،وهــو
خ ـي ــار م ـح ـت ـمــل ،ورب ـم ــا األك ـث ــر حـظــا؛
ألنـ ــه األخ ال ـش ـق ـيــق واألقـ ـ ـ ــرب ملـحـمــد؛
ول ـئ ــا ي ـخ ــرج ال ـح ـكــم ع ــن أوالد املـلــك
س ـل ـم ــان ،ل ـكــن ق ــد ال ي ــرض ــى ب ــه کـبــار
أفـ ــراد األسـ ــرة ،وه ــذا يـمـكــن معالجته
كما عولج قبولهم ملحمد من قبل .وقد
ال يقبل به املجتمع الدولي على اعتبار
أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون فـ ــي الـ ــواج ـ ـهـ ــة ويـ ـك ــون
املـ ـتـ ـص ـ ّـرف فـ ــي الـ ـظ ــل أخ ـ ـ ــوه م ـح ـمــد،
ورب ـم ــا يـفـتـعــل امل ـع ــارض ــون لتعيينه
مــن الـ ــدول والـشـخـصـيــات السياسية

)أ ف ب(

واإلعالمية األميركية والغربية حملة
ض ــده بـمــا س ـ ّـرب مــن قـبــل لــإعــام أنــه
اسـتــدرج خاشقجي من واشنطن إلى
إسطنبولّ ،ويجعلونه جــزءًا مــن هذه
القضية املعقدة».

■■■

البرقية الثانية
وف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ( 11تـشــريــن األول
 ،)2018يــرســل قــرقــاش إل ــى ول ــي عهد
أب ــو ظـبــي ،محمد بــن زاي ــد آل نهيان،
تقريرًا ثانيًا حول «انعكاسات قضية
مـق ـتــل خــاش ـق ـجــي ع ـلــى م ــواق ــف املـلــك
سلمان وقراراته» ،وفيه:
«( )...أفيدكم بتقرير خاص لسفارتنا
ف ــي ال ــري ــاض ب ـن ـ ً
ـاء مل ـص ــادره ــا ،حــول
ان ـع ـكــاســات قـضـيــة مـقـتــل خــاشـقـجــي
على مواقف امللك سلمان وقراراته.
 -1قلق امللك وغضبه :تؤكد املعلومات
املـنـقــولــة مــن ال ــدائ ــرة املـقـ ّـربــة مــن امللك
س ـل ـمــان أنـ ــه ل ــم ي ـمــر ب ـحــالــة مــزاج ـيــة
سيئة وقلق جدي منذ عقد كما مر بها
بعد انکشاف مقتل خاشقجي ،وكانت
الـ ـص ــدم ــة ل ــدي ــه م ـض ــاع ـف ــة ألسـ ـب ــاب،
منها أن املــرتـبــط بـهــا هــو ول ــي عهده
وأك ـث ــر أب ـنــائــه ح ـظــوة ل ــدي ــه ،وم ــا زاد
من قلقه وغضبه أن القضية أضعفته
فــي الــداخــل ،ولــم يسلم امللك مــن اللوم
ّ
املباشر واملجازي ،ألن األزمة قللت من
ً
هيبة اململكة في الـخــارج؛ فهو  -مثال
 اض ـطــر مــرتــن لــات ـصــال بــالــرئـيــسإردوغ ــان ،الغاضب واملـســاوم الشرس
وال ـل ـئ ـي ــم ،ك ـم ــا أنـ ــه وبـ ـع ــد اضـ ـط ــراره
إلرس ــال مبعوث إلــى الرئيس التركي

(األمير خالد الفيصل) فرض الرئيس
إردوغ ــان أن يكون لـقــاؤه مــع املبعوث
َ
معلن ،كما ّ
تعمد الرئيس
امللكي غير
التركي تأخير تلقي االتصال من ولي
الـعـهــد الـسـعــودي لـيــوم ونـصــف يــوم،
ما يشير إلى ضعف املوقف واالعتبار
ال ـس ـع ــودي اإلق ـل ـي ـمــي ،بـسـبــب فــداحــة
الـخـطــأ وصـعــوبــة مـعــالـجــة تــداعـيــاتــه
دون دفع أثمان شخصية وباهظة.
 -2اضـ ـط ــاع امل ـل ــك س ـل ـم ــان ب ــدور
أكـثــر نـشــاطــا فــي أم ــور الـحـكــم املحلي
والعالقات الخارجية :فمن أجل إنقاذ
امل ــوق ــف أو ج ـ ــزء مـ ـن ــه ،وم ـ ــع ب ــداي ــات
أك ـتــوبــر  ، 2018ب ــدا امل ـلــك سـلـمــان في
ال ـق ـي ــام ب ـ ــدور أق ـ ــوى م ــن ال ـس ــاب ــق في
اإلدارة املباشرة لشؤون الحكم؛ بسبب
خيبة أمـلــه وقلقه مــن تـ ّـداعـيــات مقتل
جـمــال خاشقجي .وبـغــض النظر عن
مدى استمرارية ذلك ،فاملؤكد أن امللك
سلمان اكتشف متأخرًا خطأ منح ابنه
محمد سـلـطــات واس ـع ــة ،دون ضبط،
أساء استخدامها وألسباب شخصية،
وبالتالي فمن املنطقي أن امللك سلمان
سيفرض عليه أن يكون أكثر انفتاحًا
ع ـلــى االس ـت ـم ــاع ألصـ ـ ــوات أخ ـ ــرى من
أفراد في ّ األسرة املالكة وبشكل أوسع.
وقــد تمثلت مظاهر الـنـشــاط الجديد
للملك سلمان في التالي:
تولي ملف إدارة أزمة مقتل خاشقجي
إقـلـيـمـيــا ودولـ ـي ــا ،وق ــد ظ ـهــر ذل ــك في
إدارة األزم ـ ـ ـ ــة مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
إردوغان ،كما أن امللك أسهم كثيرًا في
امـتـصــاص الـغـضــب األم ـيــركــي ،وكــان
التصاله بالرئيس بوتني دور حاسم
في كسب املوقف الروسي.
تـكـثـيــف ال ـن ـشــاط ال ـيــومــي واسـتـقـبــال

املزيد من أفراد األسرة املالكة والنخب،
وهــذا ظهر على برنامج امللك سلمان
ال ـي ــوم ــي؛ ح ـيــث ع ــاد ال ــزخ ــم ل ـلــديــوان
املـلـكــي واسـتـقـبــل املـلــك أمـ ــراء وعـلـمــاء
ون ـخ ـبــا اج ـت ـمــاع ـيــة ،وألول م ــرة منذ
أشهر.
التدخل للسماح بعودة أمراء غاضبني
أو مـعــارضــن وتـقــديــم ضـمــانــات لهم،
ع ـل ــى رأسـ ـه ــم األمـ ـي ــر أح ـم ــد ب ــن عـبــد
العزيز ،أي أن األزمة دفعت امللك سلمان
لـيـكــون أكـثــر حــزمــا وم ـب ــادرة مــع ولــي
العهد؛ فتدخل لعودة األمير أحمد مع
ّ
التعرض له ،وقبل شفاعة األمير
عدم
خ ــال ــد ال ـف ـي ـصــل ف ــي ع ـ ــودة ابـ ــن أخـتــه
الهارب إلــى فرنسا منذ أشهر ،األمير
خالد بن سعود بن خالد.
ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار س ــري ــع ل ـل ـق ـي ــام ب ــأول ــى
زيارات ملكية ملناطق القصيم وحائل
وال ـح ــدود الـشـمــالـيــة مــن أج ــل تجديد
الشرعية الشعبية وفي القصيم ،التي
بدأ في زيارتها في  6نوفمبر الجاري،
ّ
وجه امللك سلمان بإطالق سراح جميع
ال ـس ـج ـن ــاء امل ـع ـس ــري ــن م ــن امل ــواط ـن ــن
بالقصيم في قضايا حقوقية ،وليست
جنائية ،ممن ال تزيد مديونياتهم عن
مـلـيــون ري ــال وثـبــت إعـســارهــم شــرعــا،
وتـ ـس ــدي ــد املـ ـب ــال ــغ امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ـي ـهــم،
وسيشمل ذلــك املناطق التي يزورها
ُ
امل ـلــك .وتـعـتـبــر ه ــذه ال ــزي ــارات امللكية
أول جــولــة مــن نوعها يـقــوم بها امللك
س ـل ـم ــان م ـن ــذ ت ــول ـي ــه ال ـح ـك ــم ف ــي ع ــام
( 2015ويرافقه ولي العهد) .وسيزور
َ
بعد القصيم منطقتي حائل والجوف،
َ
وسـ ـي ــدش ــن مـ ـش ــروع ــات فـ ــي م ـج ــال ــي
التعليم والبنية األساسية.
 - 3غ ـم ــوض الـ ـق ــرار ال ـن ـهــائــي للملك
س ـل ـم ــان بـ ـش ــأن م ـص ـيــر ول ـ ــي ال ـع ـهــد:
رغ ـ ــم غـ ـم ــوض م ــوق ــف املـ ـل ــك ال ـح ــال ــي
فــإن هناك مــؤشــرات إلــى تعرض امللك
لضغوط نفسية هائلة ومستمرة من
كبار رجــال األســرة املالكة ومــن رجــال
دول ـ ــة م ـع ــروف ــن أوح ـ ــت ل ــه ب ـض ــرورة
ع ــزل ول ــي الـعـهــد ،ول ــو بصفة مؤقتة؛
المـتـصــاص الغضب الـعــاملــي والعتب
الــداخـلــي .وتــؤشــر بعض الــدالئــل إلى
أن ــه ،وف ــي ح ــال ات ـخــاذ األسـ ــرة املــالـكــة
موقفًا جماعيًا أو حتى شبه جماعي،
وشعور امللك سلمان بوجود أي خطر
عليه ،أو على األس ــرة املالكة ،أو على
الـ ــدولـ ــة ع ــام ــة ب ـس ـبــب هـ ــذه ال ـح ــادث ــة
فــإنــه ق ــد يـضـطــر ل ــإق ــدام عـلــى ك ــل ما
مــن شــأنــه تــافــي ذل ــك ،وحـفــظ الــدولــة
ومؤسسة الحكم واألسرة املالكة ،ولو
أدى ذلك إلى تنازله عن الحكم لغيره،
أو إعفاء ولي العهد أو غيره من األمراء
واملسؤولني ،ولن ّ
يرده عن هذا األمر إال
عدم قدرته عليه أو سيناريو القبض
على امللك بأوامر من ولي العهد ،وهذا
سيناريو كارثي أيضًا».

قرقاش عن انعكاسات األزمة على أفراد العائلة الحاكمة

الغالبية شامتة ومجموعة لزمت الصمت
وآخرون قلقون
في برقيتني منفصلتني ،األولى بتاريخ  1تشرين الثاني  2018والثانية في العاشر من الشهر نفسه،
يرفع وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش ،إلى رئيسه عبدالله بن زايد برقيتني ّ
أعدهما مدير
مكتبه علي مطر املناعي عن تفاعالت أزمة خاشقجي استنادًا إلى مصادر السفارة اإلماراتية في
الرياض ،ويرد فيهما اآلتي:

برقية 2018/11/1
أزمة خاشقجي تكشف تجاوزات ّ
ولي العهد السعودي في إدارة المملكة
بعد األوامــر امللكية األخيرة احتفظ األمير محمد بن سلمان بجميع مناصبه؛ ولــي العهد ونائب
َ
مجلسي الشؤون األمنية والسياسية ،والشؤون االقتصادية.
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس
ّ
قرارات سيادية تضبط عمل مؤسسات الدولة ،بعد االعتراف بأن السبب األساسي وراء
تم اتخاذ ّ
ّ
األزمة التي ولدها قتل خاشقجي هو تغول رجال ولي العهد (رموز الدولة املوازية) في مؤسسات
الدولة ،وتجاوز األنظمة والقوانني والقضاء ،واللجوء إلى األوامر الشفهية وأوامر «الوتساب» (مثل
أمر القنصل في إسطنبول للحضور إلى القنصلية وهو في إجازة من أجل لقاء خاشقجي دون أن
يعلم ّأي شيء عما ُيرتب له) ،وهذا األمر كان مثار قلق ّ
جدي من امللك سلمان ،ولذلك سعت كثير
من قراراته األخيرة ملعالجة تداعيات ما حدثّ ،
لتحد بطريقة مباشرة وغير مباشرة من صالحيات
ولي العهد املطلقة ،والتي لم تعد كما كانت قبل الثاني من أكتوبر .2018
وهكذا ،وبعد مرور أكثر من  7سنواتّ ،
تضمن أهم األوامر السيادية التي صدرت في  27ديسمبر
 2018إعــادة "ديــوان مجلس ال ــوزراء» ،وجــاء في األمــر امللكي أن ذلك لضمان تطوير أجهزة الدولة
بما يحقق مزيدًا من الجودة في األداء والسرعة في اإلنجاز .والقرار ّ
موجه باألساس إلى تقليص
صالحيات ولي العهد باعتباره كان بالفعل رئيسًا للديوان امللكي .وبعد إعفاء خالد التويجري في
يناير  ،2015ورث غالبية صالحياته املستشار سعود القحطاني ،وزاد عليها ،األمر الذي أوصل
اململكة إلى حادثة الثاني من أكتوبر  ،2018والتي لم تعد األوضاع في البلد كما كانت قبلها.
وفي مؤشر مهم يحمل دالالت ،هو غياب الوزير السبهان عن لقاء رئيس مجلس النواب العراقي
مع وزيــر الخارجية السابق عــادل الجبير في وزارة الخارجية ،وكذلك إحالة أحد أبــرز مساعدي
السبهان ،وهو املستشار عبد العزيز الربدي ،للتقاعد برغم التمديد لزمالئه اآلخرين .وقد تشير
هذه األحــداث إلى العودة للعمل ّ
املؤسسي ،وربما انتهاء مرحلة كان ّ
يتعمد فيها الوزير السبهان
تجاهل القواعد في التراتبية ،والتصرف وكأنه وزير خارجية خاص لولي العهد والتحدث باسمه
وباسم اململكة ،من دون التنسيق أو الرجوع إلى وزير الخارجية.

■■■

برقية 2018/11/10
حول انعكاسات مقتل خاشقجي على األسرة المالكة
 - 1موقف األم ــراء واألم ـيــرات :سيطر الصمت على مــواقــف أغلب أف ــراد األس ــرة املالكة مــن مقتل
خاشقجي ،وراحــوا يتابعون تداعيات الحدث وتقييم انعكاساته الداخلية وردود الفعل التركية
والدولية.
قسم الشامتني واملغتبطني دون
أقسام:
ثالثة
إلى
املؤثرين
واألميرات
األمراء
مواقف
تقسيم
ويمكن
ُّ
ُّ
وحقق معهم في فندق «الريتز»
حدود (وهم الغالبية) ،خاصة من األمــراء الذين اتهموا بالفساد،
ُ
واســتــردت منهم أمــوال اعتبرها ولــي العهد منهوبة واعتبروها مسلوبة بــدون قــرار قضائي .أما
القسم الثاني فهم املغتبطون بما جرى مع شعورهم بالخوف من تداعيات القضية التي قد تعصف
بالبلد أو بمؤسسة الحكم ،فيفقدون كل شيء ،وهذا القسم أكثر عقالنية من القسم األول ،وأبعد
عن العواطف واالنتقام .أما القسم الثالث فهم الذين يفضلون بقاء الوضع القائم على ما هو عليه،
بما يعني تفضيل نجاح الرواية السعودية ،وإخماد ملف القضية ،وعودة األمور كما كانت قبلها.
ويرى هذا التيار أنه ال يوجد خيار أمام العائلة املالكة في الوقت الراهن إال الوقوف خلف امللك وولي
العهد ،مهما كانت الخلفيات واألسباب في قضية خاشقجي.
ّ
 - 2انعكاسات قضية خاشقجي على وضع األمراء الشخصي .أثرت قضية خاشقجي في أوضاع
بعض األمراء السعوديني كالتالي:
تعزيز ال ــدور السياسي لألمير خالد الفيصل :فقد قـ ّـدمــت األزم ــة لألمير خالد الفيصل فرصة
سياسية ،حيث إنــه وبحكم عالقته الوثيقة السابقة مع خاشقجي لعب دورًا أساسيًا في إطفاء
التوتر مع تركيا خالل األسابيع الثالثة األولى ،ونجح جزئيًا في نقل القضية من مسار التصادم
التركي السعودي إلى التعاون األمني ،وقد نجم عن لقاء خالد الفيصل بالرئيس التركي ،االتفاق على
تشكيل لجنة التحقيق املشتركة .ومن جهة أخرى ،استفاد األمير خالد الفيصل من أزمة خاشقجي
وشفع مباشرة لدى امللك سلمان البن اخته الهارب األمير خالد بن سعود بن خالد ،الذي وصل إلى
الرياض منتصف أكتوبر املاضي.
ّ
 - 3تولي األمير تركي الفيصل دور التواصل مع عائلة خاشقجي :فلم ُيخف األمير تركي الفيصل
صدمته بفقدان صديق وعميل قديم ،كما اعترف أن امللك سلمان استعان به للتواصل مع أبناء
خاشقجي وزوجته السابقة في الواليات املتحدة األميركية.
 -4األمير الوليد بن طالل ودفاعه عن ّ
ّ
ومصلحيتها
«تقدمية» محمد بن سلمان :رغم متانة العالقة
مع جمال خاشقجي ،فإن األمير الوليد أظهر شخصيته البراغماتية في التفاعل مع الحادثة .فقد
غـ ّـرد األمير للمرة األولــى منذ اختفاء خاشقجي في  14أكتوبر  2018لكنه تجاهل التعليق على
حادثته ،واكتفى بالدفاع عن اململكة في ظل الهجمة الشرسة التي بدأت ّ
تتعرض لها .وبعد شهر
ويومني من الحادثة (وبتنسيق مع ولي العهد)ّ ،
تحدث األمير الوليد ملحطة «فوكس نيوز» اإلخبارية
ّ
األميركية مساء  4نوفمبر ( )...ودافع بقوة عن ولي العهد ووصفه بـ«األمير التقدمي».

