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 ":بوست الواشنطن"لـ خاشقجي جمال

 القمع هذا بمثل دائًما تكن لم.. . ُتطاق ال اآلن السعودية

  

 حاليًفففا اململكففف  ت   هفففا الفففي والرتهيففف  ال مففف  محففف   خاشففف    مجفففا  السفففي    الكاتففف  وصففف 
ا ضبف،، مف  مثلف  السفي    اجملتمف  يشفد  ومل ،«واملتنفاض  والغري  املروع األمر»بف ًً  الفيي  ميظف  أن   م ضف

 واسففتنكر واالجتماعيفف ، االضتصففا ي  خططفف  وأيفف وا سففلمان ابفف  يؤيفف ون كففاا ا األخفف   ال مفف  محلفف  طففالتد 
 حفى ؛«السياسف  اإلسف م أم» أهنفا مف  الفرم  علف  املسفلمني اإلخ ان ومجاع  لإلس ميني اململك  مطار  
 ال اشفففنط » علففف  م فففا  يف ذكفففر حسفففبما علماايًفففا، العتبفففار  « سفففت ر» مصفففطل  ضاا هنفففا يف تت نففف  إهنفففا

 .«ب ست

 اليلففففي واإلرهففففا  واالعت ففففاال  والرتهيفففف  اخلفففف   عفففف  أتكلفففف  عنفففف ما: »ضففففا ً   م الفففف  الكاتفففف  بفففف أ
 هف،. السفي  ي  مف  إافي لف  أضف   أذهفاهن  يف يف ور عمفا التيبف  عل  جترؤوا اليي  ال ي  ورجا  للمث فني
 اجتماعيفف  إصف حا  بإ خففا  وعف  السففلط  إىل سفلمان بفف  حممف  األمفف  عدف  ويل صففي   فمف  تفاجفت  
 تيرضففف، الفففي مففف راأل ييفففاج بفففتن ووعففف  وتسفففاحًما، اافتاًحفففا أكثفففر السفففي  ي  جيففف، عففف  وحتففف    واضتصفففا ي ،
 .«للسيارا  املرأ  ضيا   حظر مث، ت  مدا؛

 املاضففف ، األسفففب ع ويف. األخففف   االعت فففاال  م جففف  هففف  اآلن حفففى رأيتففف  مفففا كففف، لكففف   : »وأضفففا 
 وبيفف  ،«اليففر  إىل اليدفف  ويل صففي   ضبيفف، شخًصففا 30 حنفف  احت فف   السففلطا  بففتن الت ففارير أفففا  
 الففيي  الف ي  ورجففا  بفاملث فني السفي  ي  تفيلفف  مفا: »مضفيًفا جيفف ون، وهف  لف ، شخصففًيا أصف ضا  امليت لفني
ون    .«خم ، أمر   السي  ي  ال يا ا  م  املختلف  آرا د  ع  ييّب 

 وصفف روا بكففام ا ، املنففا   امل ن يفف ن األمفف  رجففا  اضففتً  إذ للغايفف ؛ متسففاويًا كففان املشففد : »وتففاب 
 املففؤامر  مفف  جفف   وأهنفف  ضطريفف  أمفف ا  بتل فف  واهتمفف ه  واحل اسففي ، والكتفف  األوراق وصففا روا شفف  ، كفف،

 ع  تنفا حفا  االعت فا  خطفر املنفف ، يف أافا ومفند  كثف ون، ي اجف  ذلف ، وجباا . السي  ي  ض  ال طري 
 .« ياراا إىل

 علف  فدنفا  ولنف ن؛ بإسفطنب   املنفف  يف آخفري  يل أصف ضا  مف  التًف   أيًضفا يف ع ي: »وأضا 
 يف اهلفات  علف  هلفا هنايف  ال سفاعا  انفف  حنف  الشفتا   السفي  يني جف هر سنك ن ه، منا، سبي  األض،
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 علفف  املشففد ر  والشخصففي  األعمففا  ورجفف، صفف ي   مشلففت الففي االعت ففاال  مفف  امل جفف  هففي  لفدفف  حماولفف 
 وفففف  مفف  جفف ً ا كففان أن بيففف  املتًفف   ال اليففا  مفف  املاضففف  الث ثففا  يفف م عففا  الفففي  ال امفف،، عصففام تفف يرت

 جفً ا، مفرو ع األمفر مينفا، التيامف، يف السفي  ي  اليربيف  اململكف  تتبيدفا الي الطري   ه  هي  رمس ، سي   
 .«السي  ي  يف هيا عل  ايت  ومل

 عففام يف أخففر  ومففر  2003 عففام يف مففرتني السففي  ي  الفف ط  جريفف   يف عملفف  مفف  ُفصففلت: »وضففا 
 لف   السفي    السفف  الفيصف،، تركف  لألمف  إع ميًفا مستشفارًا اُاتُف بت السفن ا  هفي  بفني وما ،2010
 وهففف  اخلفففار ، يف خلففف متدا تنتففف بي مث احلك مففف  تفصفففلي أن مريبًفففا يبففف و رمبفففا. املتًففف   ال اليفففا  مث بريطاايفففا
 ختفيفففف  السففففي  ي  اليربيفففف  اململكفففف  حتففففاو  اليبففففارا ، بتشفففف : »مضففففيًفا ،«هنففففا إليفففف  أشفففف  الففففي  التنففففاض 
 هلففيا اتي فف  األخفف   واالعت ففاال  احملففافظني، الفف ي  ورجففا  الليّباليففني لإلصفف حيني املتطرففف  النظففر وجدففا 
 .«الندج

 كاري مفا ذ  شفا   عفي  إع ن بي  والرتهي  اخل   م  املناخ هيا ااتشر ملاذا: »الكات  وتسا  
 بشففيبي  سففلمان ابفف  حظفف  ل فف  اضتصففا اا  وتن يفف  االضتصففا   النمفف  لتًفيفف  ااتظارهففا طففا  إلصفف حا 

 الفيي  ميف يا، الس شفيا  واشفطا  والكتفا  الف ي  رجا  ميظ  بتتيي  وحظيت اخلطط، هي  اتي   كّب 
 .«عليد  ال ب  أُل  

 

 :ُتطاق ال اآلن إنها القمع، هذا بمثل دائًما السعودية تكن لم

 الكاملفف  امليارضفف  مشلففت ومتطرففف ؛ ج يفف   سياسففا  السففي  ي  ات بيففت األخفف  ، األشففدر يف: »وضففا 
 سففي  يني كتففا  مطالبفف  إىل إضففاف  فيدففا، علففيد  امل بفف   وأ رجففت سفف  ا ، ضفف ا   وإاشففا  لإلسفف ميني،

 مجاعفف  حيت ففر اليدفف  ويل أن   خيففف  ال: »ومضففيًفا ،«اإلسفف ميني علفف  بال ضففا  لل ولفف  السففلط  مفف  م ففربني
 اإلخفففف ان مجاعفففف  يف ااشففففطًا مففففا شففففخ  اعتبففففار كيفيفففف  هفففف  الغريفففف  التنففففاض  لكفففف    املسففففلمني؛ اإلخفففف ان
 هف  السفي  ي  ألن اإلسف ميني؛ سفي    مسفؤو  يف عج عنف ما السفخري  م  أا   ا ًما ووج   املسلمني،

 مصففطل  وتت نفف  اليففايل، ضاا هنففا يف إسفف مي   ولفف  افسففدا تصفف  إهنففا وحففى السياسفف ، اإلسفف م كفف، أم
 .« ست راا ال رآن إن ت    ما وكث ًا علمااًيا، وصًفا باعتبار  ال ست ر
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 بتًفف    منففر إانففا اآلن؛ السففي  ي  حتتاجفف  مففا لففي  هففيا ُيسففتد  ، عمفف  النظففر بغفف : »أيًضففا وتففاب 
 اليمف، ث افف  واسفتيا   الفنفط علف  الكلف  االعتمفا  مف  حيررافا حتف    وهف  الشفي ، ي عم  كب  اضتصا  
 مفف  واملتن عفف  البنففا   اآلرا  بتشفف ي  سففلمان بفف  حممفف  حيظفف  أن األفضفف، ومفف  جففً ا، مففؤمل وهففيا واإلاتففا ،

 الفيي  األعمفا ، ورجفا  واملفكفري  ال ي  ورجا  االضتصا يني م  وم ه  عصام مث، اليام ، الشخصيا 
 .«ذل  م  ب اًل  اعت اال  محل  واجد ا

 وأن بلف اا ا  هفار اريف   مفا فك، اخلار ؛ يف ت اج اا ظ، يف بالي   وأص ضا   أاا اشير: »وأوض  
 فدف  أعماضنفا، مف  هبفا هنت  ب، حك متنا؛ ايار  ال وحن  ال اض ، أر  عل  تتً   2030 رؤي  اشاه 
 صففًيف  ألغففت حكفف مي، مفف  ضففغط وحتففت. أعفف ا  ُصففن فنا ذلفف  ومفف . واريفف   ايرففف  الففي  ال حيفف  املنفف  
 مف  أيًضفا احلك مف  وحظفرتي فيف ، أكتف  الفي  عمف    وضفرا  ، ااتشفار الصفً  أكثر م  واح   احليا ،
 سففت  وأمضففيت ترامفف ،  واالفف  آاففيا  املنتخفف  للففر ي  جففً ا املفففر  االحتضففان مفف  حففي ر ُ  بيفف ما تفف يرت؛
 .«بل   إلي  وصلت عما ميّبًا ضليب صرخ لك  التام، الصمت م  أشدر

 أن أر  مل حيندفففا؛ شفففيً ا أضففف، ومل أصففف ضا  ، علففف  لل ففب  تتملفففت سفففن ا  منفففي: »اخلاشففف    وخففت  
 .«عا لي عل  ضلً ا كنت حريي، أو وظيف  أف  

   

 الكتابة من الحظر

 خاشف    مجفا  هلفا املف ايل الصًف  منيت السي  ي  السلطا  إن" آ  إيست مي  " مل ض  وسب 
 .املؤمترا  يف واملشارك  اإلع م وسا ، يف والظد ر الصً  يف الكتاب  م 

  واالففف  املنتخففف  األمريكففف  الفففر ي  اىل إات فففا ا  ت جيدففف  إثفففر خاشففف    علففف  احلظفففر هفففيا ويفففاي 
 .  املاض  ا فمّب شدر يف ترام 

 اظفر  وجدف  متثف،" وتصفرحيات  اخلاشف    م اضف  بفان املاضف  االسفب ع رمسف  سفي    مصف ر وصر ح
 ".السي  ي  اظر وجد  ولي 

 الشفففرق ضضفففايا حيففا  املنتخففف  األمريكفف  الفففر ي  م اضففف  لفف  تصفففرحيا  يف وصفف  خاشففف    وكففان
 يؤيففف  بااففف  ال ضفففت ذا    إع اففف  واىل جدفففارا إليفففران امليفففا   م ضفففف  اىل مشففف ا" ،املتناضضففف " بفففف األوسفففط
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 اإلضليميفففف  السففففيطر  املطففففا  هنايفففف  يف ييفففف  " ذلفففف  أن خاشفففف    واعتففففّب. األسفففف  بشففففار السفففف ر  الففففر ي 
 ".السي  ي  مض  ويث  اإليرااي 

 محلففف  ضفف  منييفففا حصففنا ليكفف ن السفففني  الفف و  مففف  حتففال  تشففكي،" اىل السفففي  ي  خاشفف    و عففا
 .ض ل  ح  عل " السن  عل  احملتمل  ترام 

 فف   ض   يف األوسط الشرق يف احملتمل  التغ ا  ح   ب ست واشنط  ل  م ال  يف خاش    وضا 
 مفا وهفيا" واضفا " اإليراايف   األجنف    ع  ييي روسيا م  ل  حتال  أ  أن ترام  ي ر  ه،" إن ترام 
 ".اإليرااي  اهليمن  وض  وه  السي  ي  ي ل 

 اظففام عفف  املفف افيني أبففر  مفف  واحفف ا سففن ا  ليفف   ظفف،،  سففي    كاتفف  وهفف  خاشفف    ان يففيكر
 .السي  ي  يف رمسي  إع مي  مناص  ع   ت ىل أن ل  وسب  ب   ، يف احلك 


