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سياسة

3

ـة حول العالم

ّ
ــماة أهل السنة
سوريا ما هو إال لتأثيرات مباشرة
من الطرف االخر عليها ...فأميركا
تـعــرف تمامًا أن الـقــاعــدة رؤوسـهــا
مــوجــودة فــي إي ــران ،وأنـهــا صناعة
س ــوري ــة إي ــرانـ ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز ،ول ـكــن
ع ــرف ــوا ك ـي ــف ي ـض ــرب ــون عــاقـتـهــا
وع ـل ــى ن ـح ــو س ــري ــع م ــع م ـص ــر مــا
ب ـعــد م ـب ــارك ،م ــن خ ــال اسـتـفـعــال
م ـش ـك ـلــة امل ـن ـظ ـم ــات االن ـس ــان ـي ــة مــع
اميركا ،التي كان أحد أهم أهدافها
وقـ ـ ــف االنـ ــدفـ ــاعـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
التعامل مع الربيع العربي ،وخاصة
قبولها األحــزاب اإلسالمية ،وقبول
كذلك اإلسالم بحد ذاته كأمر واقع
يمكن التعامل معه بــدون تخوف..
وهنا كــان خوفهم من أن يكتشف
األمــريـكــان أن التعامل مــع اإلســام
عـلــى نـحــو مـبــاشــر لـيــس فـيــه شــيء
يـضــر بــاألمــريـكــان وبـمـصــالـحـهــم..
ول ـك ــن وفـ ــق ح ـس ــاب ــات املــاســون ـيــة
هــذا مـعـنــاه مصيبة بالنسبة لـهــم..
فـكـلـمــا ظ ـهــر ل ـل ـعــالــم ولــأمـيــركـيــن
خـ ــاصـ ــة أن هـ ـ ــذا الـ ــديـ ــن هـ ــو دي ــن
ال ـ ـسـ ــام وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة ..فـ ـه ــذا ب ـحــد
ذات ــه مـقـتــل املــاســون ـيــة اإلنـكـلـيــزيــة،
فالشيطان يـعــرف قيمة الفضائل،
ولـ ـك ــن وب ـط ـب ـي ـع ـت ــه هـ ــو ع ـ ــدو ل ـه ــا،
وكذلك املاسونية اإلنكليزية».

مناطق مهمة في سوريا ومنع إقامة
دولــة طائفية» .رســالــة «املستشار»
ّ
مشفرة» إلى
التي وصلت كـ «وثيقة
الــريــاض ،قــال فيها األخـيــر «كــونــوا
على يقني بانه عند امتالك االسلحة
املـ ـ ـض ـ ــادة لـ ـل ــدب ــاب ــات وال ـق ـن ــاص ــات

عند امتالك االسلحة
سيكون بإمكان الجيش
الحر السيطرة على
مناطق مهمة لمنع
إقامة الدولة الطائفية

سـ ـيـ ـك ــون ب ــامـ ـك ــان الـ ـجـ ـي ــش ال ـح ــر
ال ـس ـي ـطــرة الـحـقـيـقـيــة ع ـلــى مـنــاطــق
مـهـمــة فــي ســوريــا فــي ف ـتــرة زمنية
قياسية واعــانـهــا مـنــاطــق مـحــررة،
لتكون نقطة انـطــاق لتحرير باقي
سوريا ومنع إقامة الدولة الطائفية».
«القاعدة» سوري ــ إيراني...
واالسالم «مقتل الماسونية
االنكليزية»
ّ
ويـ ـ ــرى ف ــي رس ــال ـت ــه أن «اح ـت ـم ــال
وج ـ ـ ــود الـ ـق ــاع ــدة واملـ ـتـ ـط ــرف ــن فــي

سالح حزب الله مقابل الثورة
ويـ ـلـ ـف ــت ف ـ ــي قـ ـ ــراءتـ ـ ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الرصينة إلى ّأن «موضوع الضغط
عـلــى الـنـظــام ال ـســوري ال ــذي رأيـنــاه
مــن قـبــل ال ـغــرب عـنــدمــا قـتــل رفـيــق
ال ـحــريــري ...ومــن بـعــدهــا استغالل
الثورة السورية الشريفة ،ليس أكثر
مــن مـحــاولــة ملقايضة ســاح حــزب
الـشـيـطــان بـبـقــاء ال ـن ـظــام ال ـســوري،
الــذي يبدو أنهم حاليًا قد توصلوا
بـشـكــل أو بــآخــر إل ــى ه ــذا االت ـفــاق
األولــي بينهم عـلـيــه ...ولـيــس معناه
أن س ــاح ح ــزب الـشـيـطــان هــو من
أجل املقاومة ضد إسرائيل! وحتى
الحرب التي نشأت بينهما في عام
 2006ك ــان ــت غ ـي ــر م ـق ـص ــودة مــن
قبل حزب الشيطان بقدر ما كانت
رد فـعــل إســرائـيـلـيــا متسرعا على
خ ـطــف ال ـج ـن ــدي ــن ...وح ـت ــى حـســن
(الـسـيــد نـصــرالـلــه) قــال إنــه لــو كان
يعلم بأن خطف الجنديني سيؤدي
إلى الحرب ،ملا خطفوا الجنديني؟
فـ ـلـ ـم ــاذا ي ـ ـحـ ــاول زعـ ـي ــم ال ـق ــرام ـط ــة
الـجــدد أن يـنــأى بنفسه عــن اتـخــاذ
قـ ــرار ال ـح ــرب ض ــد اس ــرائ ـي ــل ()...
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ي ـف ـهــم ع ـلــى نـحــو
م ـب ــاش ــر م ــن م ــوق ـف ــه هـ ــذا أن ه ــذه
األس ـل ـح ــة (الـ ـص ــواري ــخ ال ـت ــي أع ـلــن
امـتــاكـهــا) لـيـســت مــوجـهــة أســاســا
للحرب ضد إسرائيل ،إنما إلنشاء
الكيان الشيعي في لبنان ،بمساندة
كاملة مع النظام السوري واإليراني
وبموافقة ومباركة غربية!».

ترصد «الجزيرة»:
السعودية
صحف عالمية :هكذا
ّ
اشترت الرياض نخبًا لبنانية! سقفها تحدده أميركا
َح َد ُث تسريب «ويكيليكس» برقيات وزارة الخارجية
السعودية ،والتعاون مع «األخبار» في نشرها ،شغل
اإلعالم حول العالم في األيام املاضية ،والوثائق
اللبنانية خصوصًا كان لها ٌ
وقع في بعض الصحف
ّ
الغربية .أخبار تلقي اإلعالم اللبناني والصحافيني
دعمًا ماليًا مباشرًا من النظام السعودي مقابل
ّ
التسويق لسياسته ،وتحكم آل سعود بقطع تلك
األموال بهدف الضغط على بعض املؤسسات
ّ
اإلعالمية ،كانت محط انتباه عدد من وسائل
اإلعالم األميركية والفرنسية ،وال سيما وكالة أنباء
ّ
«أسوشييتد برس» .وركزت كل من «نيويورك
ً
ً
تايمز» األميركية و»لو موند» الفرنسية مقاال كامال
ّ
عن خبر تلقي بعض السياسيني اللبنانيني رشى
سعودية.
ضمن ما سمته
«دبلوماسية الشيكات»
السعودية ،اختارت
«نيويورك تايمز» من
ّ
تتحدث
لبنان الوثائق التي
عن طلب « السياسي
املسيحي» ،رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير
جعجع ،من آل سعود مدهّ
باألموال ،وإبداء «استعداده
ّ
لفعل أي شيء تطلبه منه اململكة» .وذكرت الصحيفة
ّ
املسربة ،عن
االميركية البارزة بما نقلته الوثيقة
أن «جعجع كان قد دعم مواقف السعودية في عدةّ
مقابالت تلفزيونية ،وعارض نظام بشار األسد في
سوريا».
أما مقال «لو موند» ،فكان أكثر مباشرة في وصفه
ّ
تضمنته الوثائق تلك ،فكان عنوانه «برقيات
ملا
السعودية تكشف كيف تشتري الرياض النخبة
اللبنانية» ،مع صورة لرئيس حزب «القوات» سمير
ّ
املسربة
جعجع .املقال يشرح أن مجموع الوثائق
أظهر «كيف اشترت الرياض لنفسها شبكة من
املستفيدين في بالد األرز» .مقال «لو موند» اتخذ
من جعجع« ،أحد أبرز قادة اليمني املسيحي» في
ً
لبنان ،مثاال على ذلك ،فقال إنه «طلب من السعودية
ّ
ّ
خدمات طنانة ورنانة عام  .»٢٠١٢كاتب املقال
بنجامني بارت ،مراسل الصحيفة في بيروت ،قال
إن أحد مستشاري جعجع «رفض أي تعليق على
املوضوع» ،وأردف أنه «نظرًا إلى تردده على الرياض،
النشط ضد حزب الله ،فمن
وانتقاده الحماسي ِ
ّ
املرجح أن يكون القائد السابق إلحدى ميليشيات
الحرب األهلية ،قد حقق مبتغاه من ذلك».
املقال تناول أيضًا قيام بطرس حرب والياس ّ
املر
ودوري شمعون بـ «أفعال مماثلة» ،الفتًا الى أن «جميع
هؤالء هم مسيحيون يمينيون ،أعضاء في حركة ١٤
آذار ،ومعادون للنظام اإليراني» ،كما اشار املقال إلى
ما كشفته الوثائق عن العالقة بني آل سعود واإلعالم
اللبناني ،وال سيما ما حصل مع قناتي «إم تي في»
و»إل بي سي» ،ومع بعض الصحف اللبنانية.
بارت ختم مقاله بسؤال حول «األخبار»« ،شريكة
ويكيليكس ،والقريبة من مواقف حزب اللهّ ،
وعرابه
اإليراني» ،قائال «هل ستفلت األخبار من قاعدة»
اعتماد وسائل اإلعالم في لبنان على مصادر تمويل
خارجية؟».
كان ّ
حريًا بمراسل «لو موند» أن يسأل «األخبار»
ّ
ّ
عن هذه النقطة ويعطيها حق الرد كما فعل مع الذين
ذكرهم في مقاله ،أو انتظار تسريبات تجيب عن
سؤاله.

منذ انطالق قناة «الجزيرة» القطرية ،وضعتها
اململكة العربية السعودية في أولويات دائرة رصدها
اإلعالمي .فاململكة ترى في القناة «السبب الرئيسي
الذي وضع قطر في العالم السياسي» ،كما يرد
ّ
املسربة .لكن نظرة
في إحدى برقيات الخارجية
آل سعود لـ»الجزيرة» منذ البداية شابها ،كما
تظهر البرقيات ،تشكيك حول إدارتها وسياستها
التحريرية ،وخصوصًا في ما يتعلق بعالقتها
ً
بالواليات املتحدة األميركية .فتارة يقول السفير
السعودي في قطر إنه «رغم الحرب املعلنة من
الواليات املتحدة على «الجزيرة» ،إال أن من الواضح
أن هناك قناعات مشتركة على الدوائر والخطوط
التي تعمل عليها القناة» ،متابعًا إن املحطة «ال
تتجاوز املسموح به في الفضائيات األميركية».
وتارة تشير الى اعتقاد البعض بأن هناك «تعاونًا
بني االستخبارات األميركية والجزيرة» .وهنا
يستشهد السفير السعودي في الدوحة بتسريبات
«ويكيليكس» عام  ٢٠١٠لبرقيات الخارجية
األميركية ،فيشير الى «العالقة بني  CIAومدير
املحطة وضاح خنفر».
في بعض األحيان ،كانت «االستخبارات العامة»
السعودية هي التي ّ
تقدم التقارير حول «الجزيرة»،
ّ
فتفند أسماء املسؤولني فيها ،وأبرز املذيعني
والصحافيني العاملني هناك .وتظهر بعض الوثائق أن
ّ
تضمنت
تقارير االستخبارت السعودية حول القناة
قراءة لبعض الخطوات اإلدارية التي حصلت في
املحطة عام  ،٢٠١٢كأن ّ
يتم تبديل بعض املوظفني
ّ
بآخرين «من الشباب» ،وأن تتغير بعض البرامج
َ
كبرنامجي «حوار مفتوح»
«الناجحة» وتستبدل
لغسان بن جدو و»امللف» لسامي كليب ،وأن تنقل
القناة استوديواتها الى أخرى «تنافس استوديوات
محطة العربية» .قراءة االستخبارات السعودية
حول تلك التغيرات و»التوجهات الجديدة» للقناة
جاء فيها أن أحد «أهداف» ما يحصل هو «التركيز
على الديموقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة
واالنتخابات واملشاركة السياسية» و»السير في
اتجاه التحضير الى التغيير في دول الخليج العربي
من خالل التركيز على التوجهات اإلعالمية الجديدة
والحديث عما يسمى
ربيع الخليج».
بعض البرقيات من جهة
أخرى ،تظهر مجددًا
ّ
مدى تحكم آل سعود
بالسماح للمسلمني
بأداء ّ
الحج والعمرة ،وفقًا
العتبارات شخصية
أو سياسية .عشرات
ّ
ّ
تتحدث
املسربة
الوثائق
عن «قرار سامي» ملكي يفرض «طلب االستئذان
ملوظفي الجزيرة» تحديدًا بشأن منحهم تأشيرات
سفر الى اململكة ،بما فيها طلبات ّ
الحج والعمرة.
بعض الوثائق تظهر الترتيبات األمنية املشددة التي
ترفقها اململكة مع السماح ملوظفي «الجزيرة» بتأدية
الحج ،إذ جاء في إحداها حول منح تأشيرة ّ
ّ
حج
لثالثة موظفني من القناة القطرية ما يأتي« :نفيدكم
بصدور املوافقة على تأشيرة املذكورين ( )...على
أن يتم إفهامهم بعدم القيام بأي عمل إعالمي مهما
كان ويكونوا مستكملي إجراءات الحج ،وموافاتنا
كاف،
بموعد وواسطة قدومهم قبل وصولهم بوقت ٍ
وتزويد كل من وزارة الداخلية ورئاسة االستخبارات
العامة بصورة من اإلجراء».

اعداد :صباح أيوب

