2

الثالثاء  1تشرين األول  2019العدد 3869

الثالثاء  1تشرين األول  2019العدد 3869

ملف

ملف

ّ
ّ
ّ
وثيقة سرية من محمد بن سلمان إلى دونالد ترامب :تعال نهزم إيران ونحرر اليمن وندجن لبنان

عندما تلعب مع المجانين
إبراهيم األمين
أذك ـ ــر ع ـن ــدم ــا ان ـط ـل ـقــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ،كـتــب
الـ ــراحـ ــل ج ــوزي ــف س ـم ــاح ــة نـ ـقـ ـدًا ل ـق ـيــادة
امل ـم ـل ـك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة .ثـ ــم ه ــاج ــم ال ــزم ـي ــل
أس ـع ــد أب ــو خ ـل ـيــل ال ـعــائ ـلــة ال ـحــاك ـمــة ،كما
ُ
نشرت مقاالت نقدية قاسية ألداء الحكم
الـ ـسـ ـع ــودي س ـيــاس ـيــا وداخـ ـلـ ـي ــا .يــوم ـهــا،
ل ــم تـكــن األب ـ ــواب م ــوص ــدة أم ــام ش ــيء من
ّ
الحوار .اتصل بي مسؤول سعودي ألجل
عقد اجتماع عاجل .فهمت أن هدفه البحث
فــي مــا ينشر فــي «األخ ـب ــار» .ك ــان الــرجــل
سريعًا وصريحًا« :نحن نتعاون مع غالبية
وســائــل اإلع ــام فــي لـبـنــان ،ومـنــذ سـنــوات
طــوي ـلــة جـ ـدًا نـجـحـنــا ف ــي تـنـظـيــم عــاقــات
منعت ّ
التعرض إلى قيادتنا وملكنا .ونحن
ّ
نعرف أن لكم خطكم السياسي الخاص.
ل ـكــن ،مل ــاذا ال نـتـفــق عـلــى تـحـيـيــد قـيــادتـنــا
ّ
وملكنا عن النقد ،حتى ولو ظل هناك من
يـنـتـقــد مــواقـفـنــا مــن ه ــذه امل ـســألــة أو تـلــك.
نـسـمــع أن «األخ ـ ـبـ ــار» تـحـصــل ع ـلــى دعــم
مباشر من إيران وسوريا وقطر ...يا أخي،
أنتم أحــرار ،وال مشكلة لدينا ،لكن ما هي
املشكلة عندكم إذا أضفتم السعودية إلى
الئحة الدول الداعمة؟».

فضيحة هذه األوراق
في زهو حاكم المملكة
بنفسه وقدرته على تحقيق
الكثير خالل وقت قصير

يقتنع آل سعود
بأن ساكن البيت
األبيض هو
ممثل الله على
األرض (أ ف ب)

ي ــومـ ـه ــا ،شـ ـع ــرت ب ـص ـع ــوب ــة أن يـسـتـمــع
مسؤول سعودي إلــى أحــد يقول لــه :األمر
ليس على هــذا الـنـحــو ،أع ــرف أنــه سيكون
صعبًا عليك االقتناع بــأن ما أوردتــه ليس
سوى معلومات خاطئة .ولكن لنفترض أنه
ّ
صحيح ،مل ــاذا ال تـفــكــر ،فــي ّأن هــذه الــدول
ال ـت ــي ت ـق ــول :إن ـه ــا ت ــدع ــم «األخ ـ ـبـ ــار» ،إنـمــا
تفعل ذلــك بسبب أننا نعارض الحكم في
السعودية ،ملكًا وعائلة وسياسات؟
اليوم ،بعد مرور ما ّ
مر من وقت ،سيكون
من السذاجة مناقشة أي مسؤول سعودي
في ما تقوم به قيادته حيال القضايا العامة
في املنطقة والعالم .وسيكون من الصعوبة
بمكان ،إقناع ّأي مسؤول سعودي بأن ما
يقوم به الحاكم بأمره في الرياض ليس إال
ضربًا من ضروب الجنون التي ُت ّ
عجل في
سـقــوطــه ،ويـخـشــى أن تـسـقــط مـعــه الـبــاد
أيضًا .لكن األكثر تعقيدًا ـ ـ بل ما يالمس
ً
ُ
قنع مسؤوال سعوديًا
حد االستحالة ـ ـ أن ت ِ
بأن يناقش األوضــاع خالل العقد األخير،
ّ
ّ
مقاصة من دون إنكار أو غش.
وأن ُيجري
وكل ما سوف تسمعه ،هو ما يمكن لك أن
تقرأه في النشرات الصادرة عن السعودية
مباشرة أو عبر تمويلها الكامل أو الجزئي
لها .فالحقيقة عند هؤالء واحــدة ومطلقة،
ومــوجــزهــا :مــا نـقــولــه ن ـحــن ،هــو الحقيقة
بعينها!
ُ ّ
وإلــى جانب السردية السعودية امل ِملة عن

ال ـخ ـيــر وال ـب ــرك ــات وال ـ ــدور وال ـخ ـص ــوم ،كــانــت
ق ـيــادة الـنـظــام ه ـنــاك تـعـمــل عـلــى إخ ـفــاء ليس
فـقــط مــؤامــراتـهــا ضــد خـصــومـهــا املنتشرين
في كل العالم ،بل تحاول ستر عورتها حيث
املشكلة في املعلومات الخاطئة ،وفي التقدير
الـخــاطــئ وف ــي الـحـســابــات الـخــاطـئــة ،عـلـمــا أن
الجانب اآلخر من الفضيحة يتصل بالالمهنية
ّ
الـتــي يتسم بها عمل املــؤسـســات السعودية،
وح ـيــث ت ـجــد أن ــه ال وجـ ــود ال ملــؤس ـســات وال
من يحزنون .هناك حاكم وعنده كاتب واحد
بأقالم كثيرة.
فــي ع ــام  ،2015نـشــرت «األخ ـب ــار» بــالـتـعــاون
مــع منظمة ويكيليكس مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
البرقيات السرية لوزارة الخارجية السعودية.
ولم تقل الوثائق جديدًا حول ما يقوم به النظام
ضــد خـصــومــه ،بــل قــالــت الـكـثـيــر عــن الـ ــرداءة
فــي العمل سياسيًا ودبلوماسيًا وأمـنـيــا من
قبل سفارات ومبعوثي هذا النظام الوحشي.
ّ
وكـشـفــت عــن قــلــة اح ـتــراف فــي أص ــول العمل
الــدبـلــومــاســي ،رغ ــم كــل قـصــائــد الـشـعــر التي
ُ
كــانــت تـقــال مــدحــا فــي الــوزيــر الــراحــل سعود
ال ـف ـي ـصــل .م ــع ال ـع ـلــم أن س ـ ُف ــراء ال ــري ــاض في
ٌ
ّ
يخص
ممنوع عليهم كتابة ّأي تقرير
الخارج
زيارات أو لقاءات أفراد العائلة املالكة ،فهو أمر
ّ
خاص ال تنطبق عليه أصول العمل في الدول،
وهو ما حجب الجانب اآلخر من الفضيحة.
وع ـن ــدم ــا اس ـت ــول ــى م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان عـلــى
الحكمّ ،
اهتم فقط بتنظيف مكاتب نظامه من
غـيــر املــوالــن لــه .لكنه فـتــح الـبــاب واسـعــا أمــام
نـشــاط يـهــدف إل ــى تـعــزيــز حـضــور ب ــاده في
الـعــالــم .وطـبـعــا ،ال ُيـضـ ّـيــع ابــن سلمان الــوقــت،
ّ
وهــو يركز على القطب األقــوى في العالم ،أي
الــواليــات املتحدة ،حيث يقتنع آل سعود بأن
س ــاك ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ه ــو م ـم ـثــل ال ـل ــه عـلــى
ّ
األرض ،وبيده الحل والربط.
منذ عام ،عدنا لنشر برقيات ووثائق صادرة
عــن مــؤسـســات رسـمـيــة سـعــوديــة إل ــى جانب
م ـل ـف ــات تـ ـخ ـ ّـص األردن واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
املتحدة .وفي كل مرة ،نجد أنفسنا أمام إبداع
سعودي جديد وأمام أفكار عجيبة وغريبة ال
تـمـ ّـت إلــى عـلــم أو حـســابــات ،بـقــدر مــا تعكس
ّ
عقلية الحاكم الذي يعتقد بأن ماله سوف يتيح
ّ
له االستمرار ال في الحكم فقط ،بل التخلص
من كل خصومه سواء أكانوا أفرادًا أم قوى أم
حتى حكومات وأنظمة .وجــديــد ابــن سلمان،
هــو االسـتـســام إلــى شــركــات اسـتـشــاريــة من
مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،تـضــع ل ــه ال ـت ـصـ ّـورات
ّ
وتتخيل عنه في كيفية هزم الخصوم.
ال ـيــوم تـبــدأ «األخ ـب ــار» بـنـشــر قـســم مــن ورقــة
طويلة ّ
أعدها مساعدو ولي العهد بالتعاون مع
ّ
شــركــات متخصصة فــي الـسـيــاســات الدولية
والعالقات العامة ،وأنفق من أجلها املاليني من
الدوالرات بغية تقديم خطة عمل ُت َ
عرض على
البيت األبـيــض ،وعلى الرئيس الحالي دونالد
ت ــرام ــب ألجـ ــل م ـح ــارب ــة ك ــل خ ـص ــوم ال ـن ـظــام
السعودي.
ف ـض ـي ـحــة ه ـ ــذه األوراق ل ـي ـســت ف ــي ال ـخ ـيــال
الفقير عند ّ
معديها ،بل في زهو حاكم اململكة
بنفسه وقدرته على تحقيق الكثير خالل وقت
ّ
قصير .وفيها الكارثة الكبرى املتصلة في أنه
يعتقد أن شطب نظام أو قوة أو شعب ،يمكن
أن يحصل بجملة ومقطع فيديو وكيس من
الدنانير!
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األمير األرعن الذي يقامر
بدمائنا
إيلي حنا
ف ــي ل ـب ـنــان ق ـي ـمــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة لهمس
ال ـس ـفــراء وال ـق ـنــاصــل .تـكـفــي دردش ــة
م ــع م ــوظ ــف ف ــي سـ ـف ــارة ل ـق ـلــب م ــزاج
زعـيــم فـيــأخــذ أن ـص ــاره نـحــو مغامرة
غير محسوبة .بــات الـنــاس مقتنعني
ّ
بــأن هــؤالء ّ
يحركون كــل شــيء .وكما
ّ
الحـ ــظ امل ـف ــك ــر ج ـ ــورج ق ـ ــرم« :لـيـســت
مصادفة أن يكون ّ
أهم مصدر معرفي
فــي تــاريــخ لبنان الحديث ،هــو تقارير
ال ـق ـنــاصــل ف ــي بـ ـي ــروت إلـ ــى دولـ ـه ــم».
ّ
إن «ث ـق ــاف ــة ال ـق ـن ــاص ــل» ت ـلــك تـتـحــكــم
ّ
الوطنية ،أكثر من
بالحياة السياسية
أي وقــت مضى ،كما كشفت باألمس
غ ـيــر ال ـب ـع ـيــد وث ــائ ــق «وي ـك ـي ـل ـي ـكــس».
ّ
م ـس ــؤول ــون وص ـحــاف ـيــون ومـحــلـلــون
ج ـل ـس ــوا «يـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاورون» مـ ــع سـفـيــر
«اإلم ـبــراطــوريــة» فــي االستراتيجيات
الدولية!
مـنــذ س ـنــوات انـتــزعـنــا فــي «األخ ـب ــار»،
ّ
ح ــق التشهير بــاملـتــآمــريــن وأصـحــاب
ال ــدس ــائ ــس ،ب ـعــد ن ـشــرنــا ال ـع ــدي ــد من
الــوثــائــق الـســريــة ال ـس ـعــوديــة ،بعضها
بالتعاون مع مؤسسة «ويكيليكس»،
ّ
وأخــرى من مصادرنا الخاصة .لكننا
اليوم أمــام نــوع آخــر من السموم ،أمام
ّ
مـخــطـطــات شـيـطــانـ ّـيــة عـلــى درج ــة من
الخطورةّ ،
يحرك خيوطها األمير الجاثم
عـلــى م ـق ـ ّـدرات ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة .وقــد
حصلت «األخـبــار» أخيرًا على واحــدة
ّ
مــن تـلــك الــوثــائــق الـسـ ّ
ـريــة الـتــي تسلط
الـضــوء على غطرسة الــرجــل ،ونــوايــاه
ّ
ّ
العدائية التدميرية ،وهي تصنف حكمًا
في خانة «جنون العظمة».
مــا سنكشف عنه فــي هــذه الحلقات،
ه ــو ع ـص ــارة «ال ـف ـكــر االسـتــراتـيـجــي»
ّ
ال ـس ـل ـمــانــي ،ك ـمــا ي ـت ـجــلــى ف ــي وثـيـقــة
بعنوان« :مواجهة السیاسات العدائیة
ّ
لـلـنـظــام اإلی ــران ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .إنـهــا
ّ
خ ــط ــة ع ـم ــل س ـع ــودي ــة م ــرف ــوع ــة إل ــى
إدارة دونــالــد تــرامــب ،فــي عــام ،2017
تستهدف ش ـ ّـن ح ــرب غـيــر مـبــاشــرة،
على إيــران ولبنان واليمن ،من خالل
ّ
عدائية ومــؤامــرات ودسائس،
حمالت
لــزعــزعــة اسـتـقــرار هــذه ال ــدول ،وخنق
اقتصاداتها ،وخديعة شعوبها ،وشراء
نخبها ،والتآمر على حكوماتها.
مـحـمــد بــن سـلـمــان املـسـتـعـ ّـد إلح ــراق
ً
إرضاء لدونالد ترامب وهوسه
املنطقة
ّ
ّ
املــرضــي ،تـبــن أن بعض مستشاريه
ودبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــه اسـ ـتـ ـمـ ـع ــوا حـ ـق ــا ل ـ

«زواره ــم»« .أيــام االستعمار الجميل»
ك ــان الـقـنـصــل الـفــرنـســي ي ـت ـقـ ّـرب من
ّ
مختار محلة مــن أجــل هــدف صغير
أو سطحي ،فيما اليوم «الدبلوماسية»
ّ
السعودية قائمة على تسلم عــروض
م ــن م ـس ـت ـشــاريــن م ـع ــدوم ــي امل ـعــرفــة
والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءة ويـ ـعـ ـمـ ـل ــون م ـ ــع ش ــرك ــات
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة .ال ـي ــوم ،وبـعــد مــرور
أكثر من عامني على مقترح «مواجهة
الـسـیــاســات الـعــدائـیــة للنظام اإلیــرانــي
في املنطقة» ،تظهر رعونة الفكرة ،على
خـطــورتـهــا ،وف ـشــل تـنـفـيــذهــا .األمـيــر
الطائش يظن أن بوسعه أن يتعامل مع
ّ
إيــران ،كأنها جريمة تقطيع صحافي
يـخـتـلــف مـعــه داخـ ــل قـنـصـلـيــة ب ــاده،
أو حـتــى خـطــف رئـيــس وزراء حليف
وإج ـبــاره على االستقالة والتحضير

لنتصور أن ّ
ّ
ولي العهد
سيعيش حتى يبلغ عمر
والده ...أي أن العالم
سيكون عليه احتماله
حتى عام !2070

لفوضى في بلد هذا الحليف العزيز.
اب ــن سـلـمــان ق ــال فــي أي ــار  2017إنــه
سينقل املعركة إلــى الــداخــل اإليــرانــي.
هي الفترة ذاتها التي أنهى فيها فريقه
«خ ـط ــة ق ـلــب ال ـن ـظ ــام» وط ـ ــار ب ـهــا إلــى
ّ
واشنطنُ ،لت ّ
ّ
استراتيجية
قدم كخطة
ّ
ستغير مـجــرى الـتــاريــخ فــي املنطقة.
الـخـطــة تـقـتــرح «ف ــري ــق ع ـمــل» مــوازيــا
ل ـفــري ـق ـهــا ل ـي ـقــومــا م ـع ــا ب ـ ـ «م ــواج ـه ــة
سياسات النظام اإليراني».
ّ
يقدم ولي العهد السعودي نفسه ،كما
ُ
تـظـهــر الــوثـيـقــة ،بصفته ال ــدم ــاغ الــذي
ّ
يحضر «األرضية الثورية» كي يحتفل
جــون بولتون باالنتصار في طهران،
حـ ــاج ـ ـزًا ل ـن ـف ـســه م ـك ــان ــا إل ـ ــى ط ــاول ــة
صانعي «النظام الجديد» .في الحقيقة،
سيدخل التاريخ بصفته رم ـزًا ألكثر
ن ـظــام ت ـع ـ ّـرض لـلـتـقــريــع واإله ــان ــة في
ال ـت ــاري ــخ امل ـع ــاص ــر .م ــن س ـمــع تــرامــب
يقول« :السعودية ال تملك سوى املال
لــذلــك يستطيعون أن يــدفـعــوا لـنــا من

أجــل الــدفــاع عـنـهــم» ،كيف يـصـ ّـدق أن
هذا النظام يريد تغيير وجه املنطقة؟
كيف لهذا األمير األرعن ،كما يكشف
الجزء من الوثيقة املتعلق بـ «مواجهة
حزب الله في لبنان» ،أن يقوم بتقييد
وإض ـ ـعـ ــاف ال ـ ـحـ ــزب؟ ال ش ــك أن فــي
واشـنـطــن مــن ابتسم بـلــؤم وهــو يقرأ
هذه الصفحات…
فـ ــي مـ ـق ـ ّـر الـ ـسـ ـف ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
بـ ـي ــروت ،ت ــوج ــد م ـل ـفــات م ـكـ ّـدســة عن
ال ـع ـم ــل ف ــي م ـن ــاط ــق حـ ــزب ال ـل ــه وع ــن
دعــم شخصيات وفئات مناهضة له.
ّ
صـ ّـرح األميركيون أنهم أنفقوا خالل
سنوات قليلة نحو نصف مليار دوالر
لهذا الغرض ،ولتمويل جمعيات تعمل
فــي «بـيـئـتــه»… هـنــاك عـشــرات الكتب
واألب ـ ـحـ ــاث وال ـت ـق ــاري ــر ال ـ ـصـ ــادرة في
السنوات األخيرة ُامل ِّ
فصلة عن الحرب
االستخبارية واالقتصادية األميركية
على حــزب الـلــه .وهــا هــي عبقرية ابن
س ـل ـم ــان وم ـس ـت ـش ــاري ــه ت ـت ـف ـتــق عــن
خطة ملراقبة الـحــدود البحرية والبرية
للبنان ،وكف ّ
يدي الحزب عن «املرافئ
ّ
الــدولـيــة» ،وإط ــاق فــرق كشافة تمهد
لتشكيل «ميليشيا معتدلة ووطنية»
ُ
تجابه حزب الله.
إذا وضعنا جانبًا خطة «قلب النظام»
في طهران (!) فإن السعودية ُت ّ
عد في
لـبـنــان ج ــزءًا مــن «الـتــركـيـبــة» ،ولديها
ح ـ ـضـ ــورهـ ــا وع ــاق ــاتـ ـه ــا وأدوات ـ ـ ـهـ ـ ــا
وأمـ ــوال ـ ـهـ ــا… ف ـم ــا الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه مــن
ّ
االستراتيجية؟ لم ّ
تمر شهور
أهدافها
ع ـلــى ط ــرح خ ـطــة مــواج ـهــة ح ــزب الـلــه
حتى كان األمير الشاب يلعب «سولو».
َ َ
خطف الرئيس سعد الحريري معلنًا
ع ــن «انـ ـق ــاب س ـي ــاس ــي» ف ــي ب ـيــروت
مــن شــاشــة قناته «الـعــربـيــة» ،وتـ ّـوجــت
خـبـطـتــه ال ـع ـب ـقـ ّ
ـريــة ب ـ ـ «ال ـن ـج ــاح» ال ــذي
نعرف…
أمــره عجيب هــذا األمير .لن يستسلم
مـحـمــد ب ــن سـلـمــان وإن حــوصــر في
ُ
َ
قصر اليمامة .فـ ِـشــل فــي لبنان ،أهــن
في سورياُ ،هزم في اليمنُ ،ه ّمش في
الـعــراق .ومــا زال يتعامل مــع شعوبنا
كــأنــه أم ــام لعبة فـيــديــو ويمتلك عــددًا
ّ
لنتصور
غير محدود من املـحــاوالت.
لحظة أن ولــي العهد الحالي سيعيش
حتى يبلغ عمر والـ ــده ...أي أن العالم
س ـي ـكــون عـلـيــه اح ـت ـمــال اب ــن سـلـمــان
حتى عام !2070

3

