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 كيف تستطيع المملكة العربية السعودية إدارة قضية مقتل جمال خاشقجي؟

 

 الخطوط العريضة لقضية خاشقجي .1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في 2 أكتوبر 2018 ، وقع حادث في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول ، تركيا. اختفى جمال خاشقجي ، الصحفي

 السعودي ، بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة. كان ذات مرة مراساًل  بارًزا لإلعالم السعودي. على الرغم من أنه لم يكن يوًما صحفيًا معارًضا

 للحكومة ، إل أنه أصدر مقالً  ينتقد فيه عائلة آل سعود. تم استدعائه من قبل السلطات. بعد أن شعر خاشقجي بالخطر على حياته ، انتقل إلى

 الوليات المتحدة تاركً ا أسرته في المملكة العربية السعودية. إنه حق اللجوء السياسي. أصبح كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست. سفير

 المملكة العربية السعودية آنذاك في واشنطن كان األمير خالد بن سلمان ، نجل الملك سلمان وشقيقه األصغر لولي العهد األمير محمد. لقد كان

 .طيارا في سالح الجو مرة واحدة

 

 .زار السيد خاشقجي القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية إلجراء الطالق مع زوجته. كان يرافقه صديقة تركية كانت ستصبح زوجة جديدة

 دخل المبنى وحده. كانت تنتظر أمام القنصلية العامة. ومع ذلك ، كانت الصديقة تشك في أنه لم يخرج مهما طال انتظارها. ذهبت إلى مركز

 1الشرطة إبالغ فعليها طويالً  وقتًا قضى أن بعد الحضور يستطع لم إذا أنه خاشقجي أخبرتها قد كانت .الوضع وناشدت الشرطة

 

 رداً  على استفسارات الشرطة المحلية ، أوضح المكتب القنصلي السعودي أنه خرج من الباب الخلفي. ولكن لم يتم تأسيس شهود. عندما طلبت

 الشرطة مزيداً  من التوضيح ، عرض المكتب القنصلي سجل الفيديو الخاص بكاميرا المراقبة التي التقطت صورة للشخص الذي كان يرتدي

 .ثيابه من الباب الخلفي. لكن لم تكن هناك معلومات عنه. اشتبهت الشرطة في أن السيد خاشقجي كان ل يزال محتجًزا في القنصلية

 

 أصبحت وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم متحمسة في هذا التقرير. وتكهنوا بأن خاشقجي قد احتُجز داخل القنصلية السعودية أو أن الحكومة

 .السعودية اختطفته سراً  في المملكة العربية السعودية. كانت الحكومة التركية بعيدة المنال إلى فرضية القنصلية بسبب المتيازات الدبلوماسية

 بعد جمع المعلومات ذات الصلة ، تبين أن ما يقرب من عشرة سعوديين يحملون جواز السفر الدبلوماسي وصلوا إلى تركيا ودخلوا القنصلية

 أيام بضعة قبل العامة.2
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 على الرغم من أن الحادث وقع في قنصلية أجنبية ل يمكن تمييزها عن السلطة التركية ، إل أن حكومة تركيا حققت في مكانتها. وقعت مأساة

 غير عادية داخل األراضي السعودية. كان هناك شريط تسجيل يوضح األدلة الحاسمة. تم تسريب الشريط إلى وسائل اإلعالم المحلية. لقد أظهر

 .بوضوح ما حدث بين خاشقجي والمسؤولين من المملكة العربية السعودية. قام المسؤولون السعوديون بالضغط عليه واستجوابه في غرفة القنصلية

 في نهاية الشريط ، سمع أنين شخص بدا أنه خاشقجي. بعد الصمت لفترة من الوقت ، بدا أن الشخص هو القائد الذي اتصل هاتفيا بالمملكة

 التعليمات وطلب المنزل في لرئيسه النتيجة وشرح .السعودية العربية.3

 

 سيكون من المؤكد أن المحادثة تم تسجيلها من خالل النقر الذي تم تجهيزه من قبل وكالة الستخبارات التركية. من الحس السليم للدبلوماسية

 الستفادة من السفارة أو القنصلية. التنصت شائع في أي سفارة. لذلك ، من الشائع أيًضا أن توفر السفارة نفسها دائًما غرفة عازلة للصوت للحفاظ

 على أسرار المحادثات أو الجتماعات من التجسس من قبل البلد المضيف. في قضية خاشقجي كان إصدار شهادات الطالق وكان صحفيًا. قد

 .يكون السبب وراء استخدام غرفة عادية بدلً  من غرفة عازلة للصوت

 

 واصل المسؤولون السعوديون التفسير الغامض ، لكنهم أخفقوا في إخفاءه. وأوضحوا أنه بعد المشاجرة مع السيد خاشقجي ، سمحوا له عن

 طريق الخطأ بالموت. كان شريط التسجيل قد أخبر أن سبب وفاة السيد خاشقجي كان جريمة قتل متعمدة بسبب التعذيب. لكن الجانب السعودي

 .أصر على اإلهمال

 

 تم طرح سؤال آخر حول مكان وجود جثة السيد خاشقجي. أوضح الجانب السعودي أن الجثة مقطوعة ونفذت في سيارة السفارة. سلموا القطع

 إلى المتعاونين مع الحكومة السعودية في اسطنبول. أوضحوا أنهم لم يعرفوا بعد ذلك. لم يكشفوا مطلقًا عن اسم المتعاونين ومكان التسليم وطريقة

 .التسليم وما إلى ذلك

 

 وكان المسؤولون السعوديون المعنيين مرؤوسين لولي العهد األمير محمد بن سلمان. لذلك خلص الرأي الدولي إلى أن ولي العهد كان يجب عليه

 توجيه القتل مباشرة. لكن الحكومة السعودية نفت بشدة وادعت أن الحادث وقع بسبب اإلهمال. التزم ولي العهد نفسه الصمت أمام الجمهور

 .ونادى بالبراءة عبر الهاتف مع بعض الشخصيات األجنبية البارزة مثل الرئيس ترامب في الوليات المتحدة ، الذي دعمه

 

 أود التحقق من هذا الحادث الغريب ؛ تعامل الحكومة السعودية ، ورد الحكومة التركية وحكومة قطر اللتين تعارضان بشدة الحملة المعادية

 .للسعودية ، وردود فعل حكومات الصين أو الدول األوروبية

 

 

 العهد: انتهت اللعبة!. الملك السعودي وولي 2

 

 لقد تحطمت المصداقية الدولية للمملكة العربية السعودية في اغتيال جمال خاشقجي ، الذي أصبح فضيحة غير مسبوقة. وأصيب ولي العهد محمد

 بن سلمان ، الذي يشتبه في تورطه مباشرة في القضية ، بعنف معاكس. اتخذت الحكومة السعودية موقفًا في تغطية القضية ووضع حد لها في

 ممكن وقت أقرب.4
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 لم تتضمن على اإلطالق. تمت إعادة 11 مسؤولً  MBS أوضحت الحكومة السعودية مراًرا وتكراًرا أن الحادث وقع بطريق الخطأ وأن خدمة

 على الفور ، متجاهلين طلب السلطات التركية بالتحقيق. وفي نوفمبر 2018 ، أعلن المدعي العام أن 5 من أصل 11 من المشتبه فيهم سيحكم

 عنها الكشف متي لم ، ذلك ومع ، أسماءهم .باإلعدام عليهم.5

 

 في فبراير 2019 ، تم ترشيح تركي الدخيل ، الذي كان مديًرا عاًما لقناة العربي التلفزيونية ، والذي يحظى بشعبية في قناة "إم بي إس" وأحد

ً  لدى اإلمارات. عالوة على ذلك ، استقال األمير خالد ، نجل الملك سلمان وشقيقه األصغر ل  ، MbS الشخصيات الرئيسية في الحادث ، سفيرا

 من سفير الوليات المتحدة. رحيل يعني بوضوح تجنب التحقيق معه. ووفقًا للتقرير ، استشار األمير خالد من قبل السيد خاشقجي للذهاب إلى

 القضية في مهتم خالد األمير أن المؤكد من كان لذلك .الرياض وأبلغه خاشقجي جدول األمير وأكد .واشنطن في كانوا عندما اسطنبول.6

 

 وفي 1 مارس 2019 ، أعلن المدعي العام أن التحقيق قد انتهى. بعد يومين ، تم تعيين ستة قضاة بالمحكمة العليا بموجب مراسيم ملكية. قد

 تضطر تعيينات القضاة الجدد إلى الحكم المتعمد. كان هناك أيًضا تقرير مثير للسخرية من المراسل األجنبي أن سعود القحطاني ، الذي كان

 مستشاًرا كبيًرا في مجال األمن العام ويبدو أنه يحمل مفتاح القضية ، لم يتم استدعاؤه في الشهادة. لم يتم الكشف عن أسماء المدعى عليهم فقط

 الذين يسارعون إلغالق قضية خاشقجي وفي 1 مارس 2019 ، أعلن ، MBS ولكن أيًضا الشهود. كل شيء يدل على نوايا الملك سلمان و

 المدعي العام أن التحقيق قد انتهى. بعد يومين ، تم تعيين ستة قضاة بالمحكمة العليا بموجب مراسيم ملكية. قد تضطر تعيينات القضاة الجدد إلى

 الحكم المتعمد. كان هناك أيًضا تقرير مثير للسخرية من المراسل األجنبي أن سعود القحطاني ، الذي كان مستشاًرا كبيًرا في مجال األمن

 العام ويبدو أنه يحمل مفتاح القضية ، لم يتم استدعاؤه في الشهادة. لم يتم الكشف عن أسماء المدعى عليهم فقط ولكن أيًضا الشهود. كل شيء

 الذين يسارعون إلغالق قضية خاشقجي ، MBS يدل على نوايا الملك سلمان و

789 

 وفي 1 مارس 2019 ، أعلن المدعي العام أن التحقيق قد انتهى. بعد يومين ، تم تعيين ستة قضاة بالمحكمة العليا بموجب مراسيم ملكية. قد

 تضطر تعيينات القضاة الجدد إلى الحكم المتعمد. كان هناك أيًضا تقرير مثير للسخرية من المراسل األجنبي أن سعود القحطاني ، الذي كان

 مستشاًرا كبيًرا في مجال األمن العام ويبدو أنه يحمل مفتاح القضية ، لم يتم استدعاؤه في الشهادة. لم يتم الكشف عن أسماء المدعى عليهم فقط

 .الذين يسارعون إلغالق قضية خاشقجي ، MBS ولكن أيًضا الشهود. كل شيء يدل على نوايا الملك سلمان و

 

 

 !الواليات المتحدة ترامب: الحفاظ على البطاقة لصفقات جيدة 3
 

 

 وكان السيد خاشقجي ، الضحية ، صحفيًا ساهم في صحيفة واشنطن بوست في مقالت انتقادية عن عائلة سعود الملكية. طلبت وسائل اإلعالم

ً  وأصر على أن المملكة العربية السعودية MBS والحزب الديمقراطي األمريكي الحقيقة. لكن الرئيس ترامب امتدح ً  وقويا  لكونه رجالً  حكيما

 فقد قام ، MBS لن تخون. عندما تم الكشف عن القتل الوحشي ، فوجئ الرئيس بقوله ، "إنه أمر مروع!" ومع ذلك ، فيما يتعلق بمشاركة

 "!بتغريدها "من المقدر أن تكون بريئة! المحاكمة هي قضية محلية داخل المملكة العربية السعودية
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 إلى الوليات المتحدة في مارس MbS بسبب عقد األسلحة الكبير للغاية الذي تم توقيعه عندما زار MbS يقال إن الرئيس ترامب يدعم

 بصالت قوية مع جاريد MbS ومع ذلك ، فمن الضروري أن تأخذ في العتبار عامل آخر من الحركات األخيرة بين الشخصين. تتمتع .2018

 في مؤامرة السالم في الشرق األوسط. عيّن الرئيس MbS كوشنر وهو زوج يهودي لبنة الرئيس. يحاول كوشنر الستفادة من العالقة مع

 ترامب كوشنر مبعوثًا خاًصا لمحادثات السالم في الشرق األوسط ، وسعى إلى التوسط لصالح إسرائيل. يحاول الرئيس جذب شعبية المسيحيين

 .اإلنجيليين في الوليات المتحدة ، والذين يمثلون أكبر جناح ألنصار ترامب

12 

 في الجتماع ، كان على كوشنر .MbS وفقًا للسيناريو ، زار كوشنر المملكة العربية السعودية في فبراير 2019 والتقى بالملك سلمان و

 بعدم قيادة الرأي العربي لالحتجاج على قراري الرئيس ؛ نقل السفارة األمريكية إلى القدس والتصديق على سيادة إسرائيل MbS إقناع كينج و

 .من النتقادات الدولية المتعلقة بقضية اغتيال خاشقجي MbS في مرتفعات الجولن. سيكون التعويض عن الصفقة هو الدفاع عن

 

 احتلت إسرائيل مرتفعات الجولن في حرب األيام الستة (حرب الشرق األوسط الثالثة) عام 1967 وتم ضمها إلى إسرائيل عام 1981. ولم

 .يعترف المجتمع الدولي بالضم. اختارت الدول العربية واإلسالمية الضم لتوحيدها في الحمالت المعادية إلسرائيل. إيران وتركيا كانتا رائدات

 في الماضي ، دافعت المملكة العربية السعودية أيًضا كزعيم للمسلمين وألقت خطابًا معاديًا إلسرائيل في القمة العربية أو منظمة المؤتمر

 .MbS اإلسالمي. قد يجبر كوشنر الملك سلمان على عدم الوقوف كخصم واضح. استفاد من قضية خاشقجي للتعامل مع

 

 يجب أن يكون من المثير لالهتمام أن اإلمارات العربية المتحدة كشفت تعليقًا واحًدا. لقد كان تصريًحا لوزير الخارجية يقول إن على الدول

 العربية اتخاذ موقف منفتح تجاه إسرائيل لتعزيز السالم الفلسطيني. اعتادت اإلمارات العربية المتحدة مواكبة المملكة العربية السعودية في القضايا

 اإلقليمية. تعمل دولة اإلمارات العربية المتحدة أحيانًا على أنها صوت المملكة العربية السعودية ، التي يصعب التعبير عنها عن نوايا حقيقية

 بسبب التأثير القتصادي أو الدبلوماسي الكبير في المنطقة. هذا البيان هو مفهوم مع الوضع في العتبار. قد يخمن أن كوشنر أجبر اإلمارات

 .على قول ذلك

13 

 في محادثات السالم الفلسطينية ، يكاد يكون من المؤكد أن المملكة العربية السعودية والوليات المتحدة وإسرائيل تتبادلن المعلومات حاليًا عن

 قرب. هم في نفس القارب يظهرون قوتهم وضعفهم على التوالي. بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، فإن القوة تكمن في هيمنة سوق النفط العالمي

 .MBS والقوة الشرائية لألسلحة األمريكية ، والضعف هو ظالم

 

 تركيا بصوت عال يضحك على الهدف السعودي4
 

 كان رد فعل الدول األجنبية على قضية خاشقجي بمثابة اشمئزاز وازدراء واضح للمملكة العربية السعودية. بدا األمر وكأنه لعبة كرة قدم سجل

 فيها السعوديون هدفهم الخاص بعد اللعب السيئ. شعر المتفرجون بالشمئزاز من مشاهدة الالعبين والمدربين السعوديين الذين كانوا في حالة

 .اضطراب على األرض

 

 دعت تركيا الحكومة السعودية إلى تسليم المجرمين ألن الحادث وقع في اسطنبول في بالدهم. في البداية ، أوضحت المملكة العربية السعودية

 أنهم تركوا جثة الضحية للمتعاونين مع الحكومة السعودية في تركيا. شرع الجانب التركي في التحقيق. ولكن تفسير المملكة العربية السعودية
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 كان في مهب حار وبارد. التحقيق التركية كانت عالقة. وقعت الجريمة داخل القنصلية السعودية في اسطنبول حيث لم تتمكن السيادة التركية من

 .الوصول إليها. سرعان ما أعاد الجانب السعودي المجرمين بامتيازات دبلوماسية. لم تكن هناك تدابير مضادة للحكومة التركية

1415 

 .ومع ذلك ، فإن األخبار التي تكشف عن الحقائق كانت تتسرب عبر وسائل اإلعالم العالمية واحدة تلو األخرى ، األمر الذي سيصل إلى الحقيقة

 كان أحدهم يتعلق بالتخلص من جثة خاشقجي. قيل إن محرقة كبيرة بمقاومة حرارة تبلغ 1000 درجة مئوية تم تركيبها داخل القنصلية السعودية

 في اسطنبول. تم حرق الجسم لمدة 3 أيام و 3 ليال. تم حرق كل شيء إلى رماد. األدلة اختفت تماما. تم إحالة الحل إلى محكمة في المملكة

 العربية السعودية. لكن المحاكمة في السعودية تمت بالكامل خلف الباب المغلق. عالوة على ذلك ، تم استبدال قضاة المحكمة العليا قبل المحاكمة

 الذي يُعرف أنه MbS ستظهر في المحكمة. وقد غادر الوفد المرافق لـ MbS مباشرة. الحكومة السعودية اآلن تحت الظالم. قد ل تتخيل أن

 .يعرف التفاصيل الكاملة للقضية. لن يتم الكشف عن حقيقة الحادث

16 

 تصبح واضحة. أنه يعمق الشك MbS من غير المحتمل اآلن أن تحقق الحكومة التركية في القضية. ومع ذلك ، هذا ل يعني أن الشكوك حول

 على األكثر. من المحتمل أن يكون لدى الحكومة التركية معلومات سرية MbS كذلك. الغرض من الحكومة التركية هو الستفادة من مزاعم

 أكثر من التي تم إصدارها بالفعل. يجب على الحكومة التركية أن تقدم أفضل أوراقها ليس فقط للحكومة السعودية ولكن أيًضا لرئيس الوليات

 .MbS المتحدة الذي يحمي

 

 تم التنافس بين تركيا والمملكة العربية السعودية على مرحلتين من القيادة الدينية التاريخية والمبادرة السياسية المعاصرة. في الجانب التاريخي

 يتنافسون على قيادة اإلسالم السني. وهم ينافسون التحالف اإلقليمي المعاصر في المجالت السياسية والقتصادية. في المجال الديني ، سيطرت ،

 تركيا ذات يوم على العالم اإلسالمي السني كإمبراطورية عثمانية. على العكس من ذلك ، فإن المملكة العربية السعودية التي تحتضن مسجدين

 .مقدسين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتباهى بكونها وصيًا على خادم الحرمين الشريفين ، وهو لقب آخر لملك المملكة العربية السعودية

 من حيث المشهد السياسي ، فإن المملكة العربية السعودية بدعم من الوليات المتحدة تعترف بنفسها كقادة للدول العربية. وفيما يتعلق بالمشهد

 ، القتصادي ، تظهر المملكة العربية السعودية قوة أموال النفط. من ناحية أخرى ، عززت تركيا ، التي تضم أكبر اقتصاد في الشرق األوسط

 عالقاتها مع روسيا. في سوريا هزموا ضد داعش (الدول اإلسالمية) وجعلوا نظام األسد في النصر. ومؤخًرا ، أزعجت تركيا الوليات المتحدة

 في صفقة األسلحة مع روسيا

17 

 تشجع تركيا مصر كزعيم للعرب .MbS تنكرت المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي وفي نفس الوقت استخدمت الصورة الداكنة ل

 وتتدخل في التحالف بين السعودية ومصر. على أي حال ، فإن قضية خاشقجي هي هدف بائس من قبل المملكة العربية السعودية. بالنسبة لتركيا

 ."يكفي النظر إلى غرق السعودية "مع مرور الوقت ،

 

 

 الهجمات المرتدة في السعودية .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 .تخضع قطر للفصل الدبلوماسي والعقوبات القتصادية من السعودية ودول عربية أخرى منذ عام 2017 بسبب دعمها لجماعة اإلخوان المسلمين

 كان التأثير على قطر ضئيالً  على اإلطالق. لول الغاز الطبيعي ، كانت قطر ستقع على ركبتي المملكة العربية السعودية عاجالً  أم آجالً . لقد
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 غيرت قطر طريقها في التعاون مع تركيا وإيران ، بمعزل عن اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي. كان هذا خطأ في تقدير المملكة العربية

 .السعودية التي كانت في صراع مع دولتين

18 

 

 بالنسبة لقطر ، التي واجهت صعوبة في الدبلوماسية ، كانت قضية خاشقجي فرصة واحدة في المليون. كشفت قطر عن حقيقة القضية واحدة تلو

 األخرى من خالل قناة الجزيرة وغيرها من وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الحكومة. أحد التقارير ، كما ذكر أعاله ، كان حول حرق جثة

 السيد خاشقجي. أدانت قطر المملكة العربية السعودية في إشارة إلى األخبار على تغطيتها الخاصة أو األخبار المتسربة من السلطات التركية

 ووسائل اإلعالم الغربية مثل واشنطن بوست. بطبيعة الحال ، ل يغطي اإلعالم السعودي مثل هذه األخبار األجنبية ، ول ينشر التقرير المتعلق

 .بالمحاكمة رسميًا. المعلومات التي تقدمها قطر هي أفضل خيار لمتابعة قضية خاشقجي

 

 ل يمكن إنكار أن بعض األخبار من قبل وسائل اإلعالم القطرية قد تكون مزيفة وبعضها لديه نية خبيثة ضد المملكة العربية السعودية. ومع ذلك

 مما ل شك فيه أن قطر راضية عن سلسلة من الكشف عن الهجوم المضاد على المملكة العربية السعودية والنداء في المجتمع الدولي. وتسارع ،

 البالد أيًضا في رحيلها عن المملكة العربية السعودية في مجالت أخرى من خالل ترك أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) تهيمن عليها المملكة

 العربية السعودية. من اآلن فصاعًدا ، قد تزعج قطر من خالل إحضار سلطنة عمان والكويت اللذين ل يواكبان المملكة العربية السعودية

 .بالضرورة

19 

 

 ."مثل تركيا ، قطر كافية للنظر إلى الغرق في المملكة العربية السعودية "مع مرور الوقت

 

 ماذا سيحدث في المستقبل؟ .6
 

 تحاول الحكومة .MBS تتالشى قضية خاشقجي يوما بعد يوم ألن السياسة والدبلوماسية مضطربة في الشرق األوسط. هذا هو تماما كما يريد

 السعودية نفسها أن تجعل القضية قد انتهت. حتى الوليات المتحدة وتركيا وقطر ، ستكون هناك ميزة ضئيلة حتى لو تم الكشف عن الحقيقة. بعد

 سيكون من الممكن لوسائل اإلعالم أو .(MBS و) ذلك ، تتبادل كل دولة القضية لصالح بلدها من خالل هزّ  سيبرتها أمام الحكومة السعودية

 دون تقديم دليل واضح. لكن هذه الوسائل ل يمكن أن تستمر في MbS منظمة دولية لحقوق اإلنسان إلقاء اللوم على الحكومة السعودية أو

 .المشهد السياسي. مبدأ العدالة القائم على الحرية والمساواة وحقوق اإلنسان ل ينطبق على السياسة الدولية والدبلوماسية

 

 جهوًدا إلظهار وجوده في مؤتمر دولي أو تطوير دبلوماسية ثنائية مع الدول الفقيرة MbS لستعادة الئتمان المفقود ، من ناحية أخرى ، ستبذل

ً  إلى باكستان والهند والصين. فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي ، تعتبر قمة  بالنفط. كانت إحدى زيارات الدبلوماسية الرسمية التي قام بها مؤخرا

 ستعقد قمة مجموعة العشرين لهذا العام في أوساكا .MBS مجموعة العشرين ، والتي تعد المملكة العربية السعودية عضًوا فيها ، مكانًا لنداء

 باليابان وستعقد القمة التالية في الرياض يومي 21 و 22 نوفمبر 2020. المملكة العربية السعودية هي البلد المضيف لقمة الرياض. يبدو أن

MbS تهدف إلى العودة الكاملة إلى الساحة الدولية في قمة أوساكا في يونيو 2019. لذلك ، يجب على MBS التفكير في أنه ينبغي على 

 .رئيس كل من رئيس الوزراء الياباني السيد آبي تقديمه إلى قادة كل دولة في مجموعة العشرين المقبلة على النحو التالي البلد المضيف التالي

 .MbS هو الرئيس األمريكي ترامب فقط. العديد من القادة اآلخرين يشككون في MBS ومع ذلك ، من بين قادة مجموعة العشرين ، فإن حليف

 .آبي PM يبدو أن مثيرا للزعيم MbS .وبالتالي ، قد يترددون في إجراء محادثات ثنائية معه

202122 

 

 والمشاريع الضخمة المرتبطة MbS Vision 2030 المشكلة األكثر خطورة هي تطور القتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية. أطلقت

 بها. ل غنى عن استيراد التكنولوجيا ورأس المال من المؤسسات الخاصة األجنبية ومشاركة الكيانات الخاصة المحلية من أجل تحقيق المشاريع

 الضخمة. ومع ذلك ، فيما يتعلق بالعالقة مع القطاع الخاص ، أصبحت قضية التعرض للفساد في عام 2017 وقضية خاشقجي في عام 2018
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 بسبب قضية الفساد ويميلون إلى MbS عقبة أمام التعاون معهم. أصحاب األعمال التجارية الخاصة في المملكة العربية السعودية ل يثقون في

 ويترددون في الستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المملكة العربية MbS التعاون. يكره أصحاب األعمال الخاصة األجانب الصورة القذرة لـ

 .السعودية

23 

 

 وتفيد التقارير أن المؤسسات المالية األجنبية هرع إلى إصدار سندات أرامكو السعودية. يقول أحدهم أن الشركات الغربية تعود إلى طبيعتها كما

 كان من قبل. هذا هو مجرد موقف القطاع المالي ، الذي يطيع طبيعة المال فقط. هم تقريبا ل صلة لها بالعدالة واألخالق. لكن األمر مختلف

 .تماًما في قطاعات األعمال األخرى مثل التصنيع. يجب أن يكونوا ملكيين للرأي العام أو المستهلكين
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