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الليرباليون يصمتون إزاء عملية تركية مشاهبة لعملية خاشقجي السعودية 

يف الثاين من تشرين األول عام 2018، دخل املعارض السعودي وكاتب العمود يف صحيفة 
واشنطن بوست مجال خاشقجي إىل القنصلية السعودية يف إسطنبول لتجهيز الواثئق الالزمة لزواجه 

القادم. مبجرد دخوله القنصلية، هامجه ضباط املخابرات السعودية وقطعوا أوصاله.
خاشقجي   Time اتمي  جملة  اختارت  عار.  وصمة  خلاشقجي  ما جرى  أن  العامل  اعترب 
“شخصية العام” يف وقتها. بينما أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أنه على “الضمري 
اإلنساين املشرتك” أن يسمو على ادعاءات احلصانة الدبلوماسية، وطالب اململكة العربية السعودية 
بـ”الكشف عن مجيع اجلناة الذي اقرتفوا هذه اجلرمية، أن كانوا ذوي مناصب عالية أو موظفي 
صغار، وحماسبتهم قانونيًا”. عندما توىل وزير اخلارجية أنتوين بلينكن منصبه، أعلن عن تفعيل قانون 
“خاشقجي حلظر السفر”، وهو قانون شرع لفرض قيود على أتشريات األفراد الذين يُعتقد أهنم 
لذكرى مجال  شاركوا يف قتل خاشقجي أو مناهضة املعارضي للنظام السعودي، وقد أقر ختليداً 

خاشقجي. 
كانت فكرة بلينكن خرية، ولكن هناك قضية جديدة تشبه حادثة خاشقجي ستظهر ما إذا 

كان بلينكن صادقًا أم أنه جمرد مدٍع للفضيلة.  
يف 31 أاير، اختفى أورهان إيناندي، املعلم الرتكي املولد واملواطن القرغيزي الذي أسس 
شبكة مدارس معروفة يف قريغيزستان، يف العاصمة القرغيزية بيشكيك. بعد العثور على سيارته على 
بعد مخسة أميال من منزله، مفتوحة األبواب ومثقوبة عجالهتا، اتصلت عائلته ابلسلطات القرغيزية. 
ذكرت ريهان زوجة أورهان )وقد أكد موقع Minute Turkish ما ذكرته( أن ضباط 
املخابرات الرتكية حيتجزونه يف السفارة الرتكية يف بيشكيك، ويعذبونه، ويكرهونه على توقيع أوراق 
يتخلى فيها عن جنسيته القرغيزية. وجتمعت حشود أمام السفارة الرتكية للمطالبة ابإلفراج عنه، 
مغلقة مجيع بواابت السفارة. حبسب ما ورد كان لدى مسؤويل املخابرات الرتكية طائرة خاصة تنتظر 
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يف مطار بيشكيك لنقله إىل تركيا، ولكنهم ال يستطيعون إخراجه من السفارة.
تربر السلطات الرتكية اختطافها وتعذيبها إليناندي حبجة أنه من أتباع الالهويت املنشق فتح 
هللا غولن، زعيم حركة “خدمة” اليت تدعو لإلسالم الصويف األانضويل التقليدي والذي يتصادم 
اليت يتبناها أردوغان.وبينما سلمت وأرجعت أكثر من  بشكل حاد مع التفسريات األكثر تطرفاً 
100 معارض منذ انفصال أردوغان عن غولن قبل عقد من الزمان، يبدو أن قضية إانندي هي 

املرة األوىل اليت حتاول فيها تركيا اختطاف شخٍص ما هو مبواطِن تركي من وطنه األم. 
يسوغ أردوغان تعذيبه وإساءة معاملته وقتله للمعارضي حبجة أنه يعتقد أن مجيع أتباع غولن 
إرهابيون. هذه الفلسفة تشابه املنطق الذي استخدمه ويل العهد السعودي األمري حممد بن سلمان 
لتنفيذ عملية دولية ضد خاشقجي. مثلما احتضن أردوغان غولن ذات مرة، كانت هناك يف السابق 
عالقة قوية مجعت بي العائلة املالكة السعودية مع اإلخوان املسلمي؛ ولذلك كان بقاء خاشقجي 

مساعداً لإلخوان املسلمي كافياً يف ذهن حممد بن سلمان إلهناء حياة خاشقجي.
أدرك بلينكن، وعلى حنو صحيح، أن املعتقدات الدينية الشخصية خلاشقجي ال تربر 
أفعال السعودية. بعد كل شيء، ال يوجد دليل موثوق يربط خاشقجي ابإلرهاب أو العنف. 

وينطبق الشيء نفسه على إيناندي: ال يوجد دليل على تورطه يف أعمال عنف؛ تعامله تركيا بذه 
الطريقة بسبب إميانه وحسب.

ليس من الواضح ما إذا كان إيناندي على قيد احلياة أو قد فارق احلياة، يف كلتا احلالتي، 
صمت بلينكن يقوض السلطة األخالقية ملوقفه من قضية خاشقجي. يشري ذلك إىل أن غضبه كان 
خمتلقاً أكثر من كونه حقيقياً، وكان الدافع وراء موقفه كرهه للسلطات السعودية أكثر من رغبته يف 

الدفاع عن اإلميان واحلرية.
الوقت ينفد. حان الوقت لكي يتحدث بلينكن عن قضية إانندي. ميكن أن يبدأ بفرض 
عقوابت  قانون “ خاشقجي حلظر السفر” على الرجل الذي يستحق العقاب اآلن، وهو: رجب 

طيب أردوغان.


