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ملف

ملف

ّ
ّ
ّ
وثيقة سرية من محمد بن سلمان إلى دونالد ترامب :تعال نهزم إيران ونحرر اليمن وندجن لبنان
ليس ّ
سرًا أن ما يجمع السعودية ودونالد ترامب هو
صفقة كبرى تترجم أجندات سياسية وعشرات مليارات
الدوالرات .إال أن وثائق سرية مقرصنة حصلت عليها
وأسرارها
«األخبار» تساعد على رسم طبيعة العالقة ّ
وفهم مدى توازنها ونجاحها .إنه مشروع حكام

المملكة الجدد لالرتباط بواشنطن لقرن آخر من الزمن
مبني على برنامج شراكة تفصيلي يحمل عنوان «إطار
الشراكة االستراتيجية للقرن الحادي والعشرين» ،أبرز بنوده
إسقاط إيران .ببساطة ،تجيب الوثائق عن سؤال :ما هي
هذه الصفقة؟

تصميم
سنان عيسى

خطة «مواجهة إیران»

ّ
يوم حلم العبد بأن يشارك سيده في حكم العالم
خليل كوثراني
مــذ تسلم آل سـلـمــان ال ـعــرش مطلع ع ــام ،2015
تخوض اململكة العربية السعودية تحوالت كبرى
في غير قطاع؛ في الثقافة واالقتصاد والسياسة
الخارجية والدين واملجتمع والعسكر .الثابت وسط
كل متغير ،أمر واحد :الواليات املتحدة األميركية،
مفتاح فهم ما جرى ويجري في الجزيرة العربية.
«األخ ـبــار» تنشر على حلقات ،دفعة جــديــدة من
«السعودية ليكس» .وثيقة ممهورة بعبارة ّ
«سري
للغاية وغير قابل للتداول» ،تعود إلى عام ،2017
قبيل سفر ولــي العهد األمـيــر محمد بــن سلمان
ّ
السعودية الشهيرة
إلى واشنطن ،وعقب الزيارة
لدونالد ترامب الواصل حديثًا إلى البيت األبيض.
ينظر السعوديون الى ترامب بوصفه «الفرصة»
لترميم ما أفسدته واليتا باراك أوباما ،إضافة إلى
أسباب موضوعية أخرى كتراجع مركزية النفط
في العالقات.
ّ
ّ
تشكل فصول الخطة املقرصنة رسمًا لهندسة
الـسـيــاســة الـسـعــوديــة الــراهـنــة واملـقـبـلــة ،الداخلية
ّ
وال ـخــارج ـيــة… ورح ـلــة فــي ّعـقــل حــكــام اململكة،
وإحــاطــة بــاملـنـظــار ال ــذي يتطلع مــن قـصــور جــدة
وال ــري ــاض إل ــى واشـنـطــن وال ـعــاقــات مـعـهــا .لكن

الهدف تثبيت المملكة ّ
كـ«شريك موثوق» بما يحقق
البرنامج االنتخابي لترامب

اململكة كـ«شريك موثوق» لدى األميركيني ،وبما
يــؤدي إلــى «تحقيق البرنامج االنتخابي للرئيس
ترامب» .يرسم فريق الحكم في الرياض «خريطة
طــريــق» لتحقيق سـتــة أهـ ــداف اسـتــراتـيـجـيــة من
شأنها إعادة صياغة العالقات مع واشنطن لقرن
من الزمن.

األهداف الستة هي:

أهميتها تنبع مــن كــونـهــا تـفـ ّـصــل بــرنــامــج عمل
ت ـط ـب ـي ـق ـيــا ت ـح ــت م ـس ـمــى «م ـل ـخ ــص ت ـن ـف ـي ــذي».
ويمكن أن ّ
نتلمس ترجمته على األرض في جردة
السنوات الثالث املاضية ،وتشريح الراهن من عقد
األزمات اإلقليمية.
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «إط ـ ــار الـ ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
للقرن ال ـحــادي والعشرين بــن الــواليــات املتحدة
واململكة العربية السعودية» ،يـقـ ّـدم امللك سلمان
بن عبد العزيز رؤيــة في سبيل «تعميق التعاون
االس ـتــرات ـي ـجــي امل ـش ـتــرك ،وال ـتــوســع ب ــه إل ــى أفــق
جديد» .وذلك على املستويات :السياسية واألمنية
وال ـع ـس ـكــريــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،لتثبيت

 -1محاربة اإلرهاب والفكر املتطرف.
 -2مواجهة السياسات العدائية للنظام اإليراني
في املنطقة.
 -3تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ب ـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
واإلسرائيليني.
 -4ال ـع ـمــل م ـعــا إلي ـج ــاد ح ـلــول لـقـضــايــا ال ـشــرق
األوسط.
 -5أخذ التعاون العسكري والدفاعي إلى مستوى
استراتيجي.
 -6تقوية التعاون املميز بني الدولتني في مجاالت
االقتصاد واالستثمار والطاقة.
ما تنشره «األخبار» في هذا الفصل من «السعودية
ّ
ينصب على تنفيذ الهدف الثاني بني
ليكس» هو ما
األه ــداف الستة ،أي «مواجهة السياسات العدائية
للنظام اإليراني» .سنرى أن الطموح السعودي ،الذي

يظهر على شكل وعود للبيت األبيض ،يصل إلى
حد إسقاط النظام اإليراني وفق جدول زمني يمتد
لـ  3سنوات فقط ،بموازاة مواجهة واسعة في لبنان،
بهدف إضعاف حزب الله ،على  4محاور :سياسي،
اقتصادي ،إعالمي وعسكري.
ال يكتفي أصحاب القرار في اململكة بشعار «نقل
املعركة إلى الداخل» الذي رفعه ولي العهد محمد
بــن سـلـمــان .سـنـتـعـ ّـرف فــي الــوثــائــق ال ــى «فــريــق
عـمــل إيـ ــران» املـشـتــرك بــن ال ــري ــاض وواشـنـطــن،
وهدفه اإلشراف على ضرب نظام طهران لتحقيق
«ت ــوج ـي ــه عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار إلـ ــى داخـ ـ ــل ال ـح ــدود
اإليــرانـيــة» في «الحد األدن ــى» ،كما يــرد ،وإيصال
نظام بديل إلى الحكم في طهران «يخدم مصالح
اململكة والــواليــات املتحدة» فــي «الـحــد األقـصــى».
ألج ــل ذلـ ــك ،اق ـتــرحــت ال ــري ــاض مـجـمــوعـتــن من
املبادرات ،تبدأ أوالهما بـ«مواجهة عمالء إيران»؛
 -1في اليمن« :إنهاء ّ
التمرد الحوثي».
 -2في لبنان« :مواجهة حزب الله» (تكشف الوثيقة
آليات هذه املواجهة).
أما املجموعة الثانية من املبادرات ،فتضم برامج
عمل (بينها «مشروع نمرود» و«ملف العنكبوت»)
وتــرمــي إل ــى :ضــرب بــرنــامــح إي ــران ال ـنــووي ،عزل
إيران ،والتأثير عليها إعالميًا واقتصاديًا وأمنيًا.

يرسم فريق الحكم في الرياض «خريطة طريق» لتحقيق ستة أهداف استراتيجية (أ ف ب)

منارة العالم اإلسالمي المعتدل

في الجزء الذي ّ
يقدم خلفية إلطار «الشراكة» ،سيظهر أن الرياض تبذل
جهدًا كبيرًا لـ«إقناع» البيت األبيض بأهميتها وانطباق مواصفات «الشريك
املوثوق» عليها« :استثمار القوة السياسية في تحقيق السالم الدائم.
الرياض املشتري األكبر من شركات التسليح األميركية .القدرة على دعم
البرنامج االقتصادي لإلدارة الجديدة من خالل تعزيز استثمارات الصندوق
السيادي .برنامج استثماري يصل
إلى  50مليار دوالر خالل  10سنوات.
خلق أكثر من مليون فرصة عمل في
الواليات املتحدة .تحالف إسالمي
ّ
السعودية
عسكري من  40دولة.
تــكــون مــنــارة الــعــالــم اإلســامــي
املعتدل وتمتلك األدوات الالزمة
لتغيير الفكر في املنطقة.»...
وهــذه قد تكون مناسبة إلعــادة
طرح السؤال األصعب اليوم على
الرياض :ملاذا ال ّ
يردد ترامب ،في
املقابل ،العبارات «االستراتيجية»
ً
ه ــذه عــن «الــشــراكــة» بـــدال من
االكتفاء بعبارة« :مليارات ...وظائف»؟ جردة السنوات الثالث املاضية
تكشف بوضوح أن سيد البيت األبيض وافق على أغلب العرض السعودي
الذي طار به ابن سلمان إلى واشنطن منتصف آذار  .2017وبالتالي يقفز
ثان :هل وافق ترامب على قبض الثمن بال تسليم كامل
أمامنا هنا سؤال ٍ
البضاعة؟

ت ـق ــول ال ــوث ــائ ــق إن اآللـ ـي ــات امل ـط ــروح ــة على
ّ
األميركيني تمثل انطالقة لسلسلة اجتماعات
من قبل «نقاط اتصال» وفرق عمل مختارين،
م ــن لـحـظــة ل ـقــاء اب ــن سـلـمــان ـ ـ ـ ـ ت ــرام ــب حني
سيتم تأكيد «الـشــراكــة الكاملة التي ثبتتها
الــزيــارة التاريخية للرئيس ترامب للمملكة»،
مبتدأ الرهان الكبير والحالم.
سيساعد الــرجــوع إلــى فـصــول هــذه الوثيقة
على فهم أكبر ملا يلي:
◄ تـغـ ّـيــر الـسـيــاســة الـسـعــوديــة ت ـجــاه لبنان
وأسباب الحاجة إلى توتير الساحة اللبنانية
في بعض املحطات.
◄ ذهـ ــاب ال ــري ــاض ب ـع ـي ـدًا ف ــي عـ ــداء إيـ ــران،
ً
وصـ ــوال إل ــى الـعـمــل إلس ـقــاط ال ـن ـظــام هـنــاك،
ّ
كرابط إضافي يمت العالقة بواشنطن ،مثله
مثل مسعى «تحقيق السالم بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني» ،وهنا استبدال ملركز األزمات
اإلقليمية عبر نقله من األراضــي املحتلة إلى
طهران.
◄ مـ ــركـ ــزيـ ــة االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط ب ــواشـ ـنـ ـط ــن ل ــدى
ال ـس ـعــوديــة ،أهـمـيـتــه ،وح ـجــم ال ــره ــان الكبير
عليه.
◄ أزم ـ ــة ال ـع ــاق ــات ال ـس ـع ــودي ــة األم ـيــرك ـيــة،
ضـعـفـهــا واه ـت ــزازه ــا أح ـيــانــا .لـجـهــة كونها
ب ـح ــاج ــة الـ ــى إع ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة وت ـم ـت ــن كـمــا
يتضح .وأزمة عدم مبادلة األميركيني عروض
السعودية بأثمان ْ
مرضية حتى اآلن.
◄ أسـبــاب وخلفيات التغيير الـحــاصــل في
اململكة ،اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ،تحت
مسمى «رؤية .»2030
◄ عمق ال ـتـ ّ
ـورط فــي حــرب اليمن ومــراوحــة
الحملة العسكرية في دائــرة الفشل والحاجة
املاسة إلى انتصار هناك.
◄ خلفيات الكثير مــن سـيــاســات الــريــاض
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـم ــح ب ـت ـت ـب ــع مـصـيــر
الرهانات السعودية ومحاكمتها اليوم على
أس ــاس نـجــاح مجهري أحـيــانــا ،والـفـشــل في
أحايني كثيرة.
◄ أما األبرز ،فهو استغالل «فرصة» دونالد
تــرامــب ،لتحقيق كل األه ــداف ،وإزال ــة كل أثر
للسياسات التي قامت مع باراك أوباما ،كونه
بالنسبة إلى السعودية رمز االتفاق النووي
ودع ــم «رب ـيــع اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» فــي العالم
العربي.
تساعد الوثائق ،أيضًا ،على فهم طبيعة الدور
السعودي في الحملة األميركية ضد إيــران،
وتاليًا حجم الخيبة من الرهان على الواليات
املتحدة في حال لم تبادل واشنطن الرياض
ب ـع ــوائ ــد ل ـه ــذا «االس ـت ـث ـم ــار» ف ــي ال ـع ــاق ــات،
واملـ ـس ـ ّـي ــل ع ـل ــى ش ـك ــل ص ـف ـق ــات ب ـل ـيــون ـيــة.
فالوثائق تؤكد أيضًا ،ما ليس سرًا ،أن «أوراق
االعتماد» ّ
املقدمة لألميركيني جميعها هدفها
الفوز بعالقات راسخة ،تشبه عالقة إسرائيل
بالواليات املتحدةّ ،
وتؤمن العرش السعودي
ومــركــزيــة زعــامــة الــريــاض إقليميًا كشريك/
وكيل أول لواشنطن.
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