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جعفر البكلي *
«البرقية .)¹( 8095
مــن الـسـفــارة األميركية فــي جــدة ،إلــى وزيــر
الخارجية األميركي  -واشنطن ،دي سي.
ّ -1
سري.
 - 2األزم ـ ــة ف ــي م ـكــة درامــات ـي ـك ـيــة وعـنـيـفــة،
ويبدو أنها قد انتهت .الطياران األميركيان
املتعاقدان لقيادة طائرات هيلكوبتر الدفاع
املدني السعودي ،أخبرا الضابط السياسي
ّ
أنهما حلقا فــوق املسجد الـحــرام ،واملنطقة
املحيطة بــه مــا بــن الساعة  ،13:15و13:35
بتوقيت غرينتش ،في  24نوفمبر ،والحظا
ما يعتقدان أنه مرحلة التمشيط (التطهير)
في الهجوم األخير على املسجد الحرام.
 - 3الحظ الطياران ناقلتي جنود مدرعتني
(من نوع  )M113تطوفان في صحن املسجد
الـحــرام ،وتطلقان أسلحتهما بسرعة على
األروق ــة املحيطة بــه .وشــاهــدا أيضًا دخانًا
أسود يتصاعد من جزء من الجانب الشرقي
للمسجد ،ودخانًا آخر أشد كثافة يتصاعد
من الجزء الشمالي الشرقي للمكان .الدمار
األك ـبــر لـحــق بــالـجــزء الـشـمــالــي مــن املسجد
الـحــرام .ومــا زال حريق ضخم جـدًا يشتعل
من األرض حتى الطابق الثاني في املنطقة
بني املئذنتني .عربات اإلطفاء خارج املسجد
تحاول احتواء الحريق كما أن بعض املآذن
ال ـس ـب ــع ف ــي امل ـس ـج ــد أص ــاب ـه ــا دمـ ـ ــار كـبـيــر
نتيجة نيران املدرعات.
 -4ق ــال ال ـط ـي ــاران األم ـيــرك ـيــان إن الـضــابــط
ال ـس ـع ــودي امل ــراف ــق ل ـهـمــا أخ ـبــره ـمــا ب ـسـ ّـر.
بدأ الهجوم الحاسم بعد الظهيرة ،بقيادة
جنرال سعودي .وال توجد تقديرات عن عدد
الـضـحــايــا ،رغ ــم االف ـت ــراض ب ــأن ال ـعــدد كــان
كبيرًا .وكمؤشر على ه ــذا ،علمت السفارة
في وقــت مبكر اليوم أنــه في الساعة 11.00
ب ـتــوق ـيــت غ ــري ـن ـت ــش ،ف ــي  24ن ــوف ـم ـب ــر ،تــم
إبــاغ كل األطباء املسلمني والطاقم الطبي
في مستشفى جــدة العسكري (بــن  20و25
شخصًا) بالتوجه إلى مكة ،وأن ُيحضر كل
فرد منهم حقيبته ،للمبيت فيها.
 - 5قــال الطياران إنهما قبل عودتهما إلى
قاعدتهما في جدة بقليل ،أخبرهما الضابط
ً
السعودي املرافق لهما أن عددًا مجهوال من
املتمردين اإلسالميني تمكنوا مــن الهروب
من املسجد الحرام ،ويعتقد أنهم مختبئون
ف ــي أن ـح ــاء م ـكــة .وذك ــر ال ـط ـي ــاران أنـهـمــا لم
ي ـشــاهــدا أش ـخــاصــا مــري ـبــن ،وأن الـجـنــود
الـسـعــوديــن كــانــوا منتشرين فــي كــل مكان
بمكة تقريبًا.
 - 6حــاولــت االستراتيجية الـسـعــوديــة ،في
الـبــدايــة ،أن تـجـ ّـوع املتحصنني فــي املسجد
الحرام .لكن هذه السياسة فشلت ،مما دفع
الحكومة التـخــاذ إج ــراءات عنيفة لتطهير
ه ـ ــذا امل ـس ـج ــد املـ ـ ـق ـ ـ ّـدس .وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن
ي ـكــون ال ـه ـجــوم ال ـس ـعــودي الـعـنـيــف ناتجًا
ع ــن الـ ـق ــدرات الـتـسـلـيـحـيــة ال ـتــي تـمـتــع بها
املتمردون ،وبسبب وصــول عدد اإلصابات
بــن الجنود السعوديني إلــى حـ ّـد ال يطاق.
ولعل السعوديني وقعوا ضحية لدعايتهم
أيضًا .فقد دأبــت بياناتهم الرسمية ،خالل
اليومني املاضيني ،على االدعــاء أن املسجد
ص ـ ــار ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
ب ــال ـك ــام ــل .ول ـك ــن م ــن ال ــواضـ ــح أن ال ــوض ــع
لــم يـكــن كــذلــك .ألج ــل ه ــذا شـعــرت الحكومة
ال ـس ـع ــودي ــة أن ـه ــا سـ ــوف ت ـخ ـســر أك ـث ــر مما
تـكـســب إذا ل ــم تـتـخــذ اإلج ـ ـ ــراءات الـعـنـيـفــة،
وتسيطر على املسجد الحرام بسرعة.
«السفير وست».

ٌّ ّ
كل يغني على لياله

ل ــم ت ـك ــن تـ ـق ــدي ــرات ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي فــي
الـسـعــوديــة ج ــون ك ــارل وس ــت ال ـتــي بعثها
إل ــى رئـيـســه س ــاي ــروس فــانــس ،دقـيـقــة .ولــم
ي ـكــن ه ـج ــوم الـ ـق ــوات ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي يــوم
 24ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر  ،1979على
امل ـت ـم ــردي ــن ال ــوه ــاب ـي ــن ح ــاس ـم ــا .واألزمـ ـ ــة،
ف ــي الـ ـح ــرم املـ ـك ـ ّـي ،ل ــم ت ـن ـت ــهِ  .وفـ ــي ال ــواق ــع،
فـقــد ب ــرز تـخـ ّـبــط ظــاهــر فــي بـعــض بــرقـيــات
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،عــن
ً
ـا ،فقد ّ
خمن
وقــائــع مــا جــرى فــي مـكــة .ومـثـ
بعض الدبلوماسيني األميركيني (وبعض
امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـع ــودي ــن أيـ ـض ــا) أن حـكــام
الـيـمــن الـجـنــوبــي قــد يـكــونــون ضــالـعــن في
ّ
ق ـض ـيــة ج ـه ـي ـم ــان ،وت ــوقـ ـع ــوا أن قـ ـ ــادة فــي
ّ
«ال ـحــزب االش ـتــراكــي الـيـمـنــي» ربـمــا زودوا
م ـت ـمــردي «ال ـج ـمــاعــة الـسـلـفـيــة املـحـتـسـبــة»

بــالـســاح .ولـقــد كــانــت تلك السيناريوهات
األمـيــركـيــة ،مـجــرد «تخبيصات» .وبحسب
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة ال ـ ـتـ ــي أدلـ ـ ـ ــى بـ ـه ــا عـ ـب ــد ال ـع ــزي ــز
التويجري ،نائب رئيس «الحرس الوطني
الـ ـسـ ـع ــودي» لـلـبــاحـثــة األم ـي ــرك ـي ــة س ــان ــدرا
ّ
مـ ــاكـ ــي ( ،)²فـ ـ ـ ــإن بـ ـع ــض زمـ ـ ـ ــاء ج ـه ـي ـمــان
القدامى في «الحرس الوطني» متواطئون
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـه ــري ــب األس ـل ـح ــة وال ــذخـ ـي ــرة.
من
فـقــد وض ــع رف ــاق جهيمان تـحــت مـئــات َ
أكـيــاس التمر والحليب والخبز ،صناديق
ال ـع ـتــاد الـعـسـكــري ال ـتــي جـلـبــوهــا م ــن قلب
مخازن «الحرس الوطني» ،وفي شاحناته،
وأوصـ ـل ــوه ــا م ــن داخـ ـ ــل ن ـف ــق ض ـخ ــم حـفــر
أسـفــل ال ـحــرم إل ــى داخ ــل الـقـبــو فــي املسجد
ال ـحــرام .وكــانــت شــركــة بــن الدن للمقاوالت
ال ـتــي تـتــولــى عـمـلـيــة تــوسـيــع ال ـح ــرم املـكــي
وتعميره قد حفرت ذلك النفق الكبير الذي
يمتد إلــى قبو املسجد الـشــاســع ،لتستعني
ب ــه ف ــي إدخ ـ ــال مـ ــواد ال ـب ـن ــاء ،ول ـك ــي ال تتم
عرقلة أداء الحجاج أو املعتمرين ملناسكهم.
وحــدثــت عملية تهريب الـســاح قبل موعد
ظهور «املهدي» بأيام ،وبالتواطؤ مع أحد
ال ـحـ ّـراس الــذي تلقى رشــوة قــدرهــا أربعون
ألف ريال سعودي (.)³
ل ــم ي ـكــن تــوج ـيــه ال ـت ـهــم إل ــى ال ـج ـهــة الـخـطــأ
مقتصرًا على السفارة األميركية في جـ ّـدة،
فــالـقــائـمــون عـلــى وكــالــة األن ـبــاء الفرنسية،
ً
مثال ،أظـهــروا بــدورهــم كمية غباء مدهشة.
ّ
ومـ ـن ــذ أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة أن
ّ
املتحصنني في الحرم «خارجون عن الدين
اإلس ــام ــي» ،ذه ــب فــي ظــن بـعــض جـهــابــذة
ّ
«ف ــران ــس بـ ــرس» أن امل ـع ـتــديــن ع ـلــى ال ـحــرم
ّ
ينتمون إلــى فرقة «ال ـخــوارج» .وأعــد أولئك
الصحافيون تقريرًا وافيًا نشروه عن هذه
الفرقة اإلسالمية القديمة التي قتلت اإلمام
علي بــن أبــي طالب فــي صــدر اإلس ــام ،وما
زال بعض أتباعها «اإلباضية» يعيشون في
تونس والجزائر وسلطنة عمان وتنزانيا.
وكـ ــان ه ـنــاك أي ـضــا ب ـعــض امل ـت ــذاك ــن ،ممن
ح ــاول ــوا االص ـط ـيــاد فــي امل ـيــاه ال ـع ـكــرة .فقد
ّ
صرح هودنغ كارتر ،املتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية األميركية ،لوسائل اإلعالم
ال ــدول ـي ــة ،م ـنــذ ال ـي ــوم األول ألزمـ ــة املـسـجــد
ّ
الحرام ،بأن اإليرانيني هم الذين يقفون وراء
ّ
خـطــف الـكـعـبــة .ول ــم يـكــن هـنــاك شــك فــي أن
إدارة كارتر ،من خالل تحريضها املتسرع،
تريد أن تنال من خصمها الخميني ،وتلطخ
ُ
السبل.
سمعته فــي الـعــالــم اإلســامــي ،بكل
َ
وبــال ـط ـبــع ،ل ــم تـ ـت ــوان ال ـق ـن ــوات واإلذاعـ ـ ــات
ّ
والـصـحــف الـغــربـيــة عــن ش ــن حملة منسقة
«لّـلـتـنــديــد ب ــاإلي ــران ـي ــن اإلره ــاب ـي ــن الــذيــن
دنسوا حرمات البقاع املقدسة للمسلمني».

ّ
خمن بعض الدبلوماسيين
األميركيين أن حكام
اليمن الجنوبي قد
يكونون ضالعين
في قضية جهيمان
ً ّ
وفــي إي ــرانّ ،
رد آيــة الـلــه الخميني قــائــا إن
ّ
أميركا هي من تقف وراء أحداث الحرم ،وأن
على املسلمني االنتقام منها .وبالفعل ،نجح
الخميني فــي ّ
رد ال ـصــاع ألعــدائــه صــاعــن.
ف ـق ــد أحـ ـ ــرق املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــون
س ـفــارة ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي إس ــام أب ــاد،
ّ
ودمر البنغاليون مبنى سفارة واشنطن في
ّ
دكــا ،وأمــا الليبيون فقد حــاصــروا السفارة
في طرابلس ،وأجبروا طاقمها على الهرب
ب ـج ـلــودهــم خ ــارج ـه ــا ،واالح ـت ـم ــاء بـسـفــارة
اململكة املتحدة.
وفــي العالم الـعــربــي ،كــان كــل نـظــام يحاول
أن يقذف تهمة املشاركة في أحــداث الحرم،
في اتجاه خصومه .وسارع حسني مبارك،
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ،ف ــي ل ـق ــاء جمعه
مــع السفير األمـيــركــي بالقاهرة ،إلــى اتهام
س ــوري ــا ب ــأن ـه ــا ه ــي الـ ـت ــي ه ـ ّـرب ــت ال ـس ــاح
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ( ،)4وحـ ـ ـ ــاول م ـ ـبـ ــارك أن
يـسـتـعــرض أم ــام الـسـفـيــر األم ـيــركــي ألفريد
أثرتون معلوماته ،فزعم أن انتفاضة الحرم

اعتمدت الخطة الفرنسية على تثقيب أرضية الحرم إلنشاء ّ
كوات في سقف القبو السفلي

ام ـتــدت إل ــى خـمــس م ــدن سـعــوديــة جــديــدة:
مكة ،واملــديـنــة ،والــريــاض ،ومدينتني نسي
ّ
مبارك اسمهما .وفي دمشق ،شن التلفزيون
واإلذاعة وصحيفة «البعث» هجومًا كاسحًا
ع ـل ــى «ق ـ ـ ــوى اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة
والرجعية وكــامــب ديفيد التي تسعى إلى
تفجير الخالفات والتناقضات في املنطقة
العربية ،بهدف إعاقة القوى الوطنية التي
ت ـقــف ف ــي وج ــه ت ـلــك امل ـ ــؤام ـ ــرات» ( .)5وفــي
األردن ،ذكــر امللك حسني للسفير األميركي
ّ
فيليوتس أن «ال ـقــوى الـشــريــرة الشيوعية
هــي الـتــي تـقــف وراء ح ــادث م ـكــة» .وعــرض
األردنـيــون أن يرسلوا إلــى السعودية فرقة
ك ــوم ــان ــدوس م ــن ق ــوات ـه ــم امل ـس ـل ـح ــة ،لـكــي
ت ـس ـت ــرج ــع ال ـ ـحـ ــرم ( ،)6ل ـك ــن ال ـس ـع ــودي ــن
رف ـضــوا ق ـبــول ال ـعــرض الـهــاشـمــي .واعـتـبــر
ّ
املـ ـل ــك ح ـس ــن أن ال ـس ـب ــب األرجـ ـ ـ ــح لــرفــض
مساعدته عائد إلــى الحساسيات القديمة
بني العائلتني املالكتني في ّ
عمان والرياض.
وفــي الــربــاطّ ،
عبر امللك الحسن الثاني عن
تـضــامـنــه مــع األس ــرة الـسـعــوديــة الـحــاكـمــة،
وع ــرض هــو اآلخ ــر إرس ــال مـئــات مــن جنود
الكوماندوس للمشاركة في تحرير الكعبة
ّ
( ،)7ولكن السعوديني اعتذروا بلطف ،مرة
أخرى ،عن عدم قبولهم خدمات املغاربة.

القتل السعودي بالكيماوي الفرنسي
ك ــان ــت ع ـي ــون ال ـس ـع ــود ّي ــن شــاخ ـصــة نحو
ح ـل ـف ــاء آخـ ــريـ ــن ،ال ي ـم ــث ـل ــون ل ـه ــم إح ــراج ــا
كاألردنيني ،وال يطالبون بثمن ملساعداتهم
كاملغاربة .واختار حكام الرياض االستعانة
بــأصــدقــائـهــم الـبــاكـسـتــانـيــن والـفــرنـسـيــن.
ولعل سبب هذا االختيار عائد ،في ظن أمراء
ً
ّ
آل سعود ،إلى أن هذين الحليفني ُعرفا طويال
بالكفاءة وال ـتــزام الصمت .وواف ــق الرئيس
الـفــرنـســي فــالـيــري جيسكار ديـسـتــان ،على
املطلب السعودي ،وأرسل فريقًا متخصصًا
في مكافحة اإلرهاب ،إلى الطائف ،على منت
طــائــرة خــاصــة مــن نــوع «فــالـكــون  ،»20لكي
يعمل أفراده مستشارين للقوات السعودية.
ّ
وتكون الفريق الفرنسي من ثالثة ضباط من
وحــدة التدخل في الــدرك الوطني (،)GIGN
وه ــم ال ـك ــاب ــن ب ــول ب ــاري ــل (ق ــائ ــد ال ـفــريــق)،
وم ـس ــاع ــداه كــريـسـتـيــان الم ـب ــرت وإيـنـيــاس
ّ
ويديكي .واطـلــع الفرنسيون على مصاعب
ال ـس ـع ــودي ــن ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـت ـمــرديــن

ّ
املتحصنني داخــل شبكة األنـفــاق الشاسعة
واملـتـشـعـبــة تـحــت املـسـجــد ال ـح ــرام .واق ـتــرح
الفرنسيون اللجوء إلــى أحــد خيارينّ :
فإما
امل ـض ــي ق ــدم ــا ف ـ ّـي ال ـخ ـطــة ال ـس ـعــوديــة الـتــي
تسعى إلــى ضــخ املـيــاه بـغــزارة فــي األنـفــاق،
ثم وصل املاء باألسالك الكهربائية العارية
لصعق املـتـمــرديــن؛ وه ــذه خـطــة قــد تقضي
على األع ــداء ،لكنها ستحرم األمــراء من لذة
القبض على خصومهم أحياء ،واستخالص
اعترافاتهم ،ثم قطع رؤوسهمّ .
وإما اللجوء
إلى خطة بديلة تعتمد على استخدام غازات
ك ـي ـم ــاوي ــة س ــام ــة ت ـج ـبــر امل ّـت ـح ـص ـنــن عـلــى
ال ـخ ــروج مــن مـخــابـئـهــم .ومل ــا ك ــان االق ـتــراح
الثاني يشفي غيظ آل سعود ،فقد قبلوا به
راضني.
اع ـت ـم ــدت ال ـخ ـط ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـل ــى تـثـقـيــب
أرضية الحرم إلنشاء ّ
كوات في سقف القبو
السفلي الــذي يختبئ فيه املتمردون ،وعن
طــريــق ه ــذه ال ـث ـقــوب ي ـتــم رم ــي ع ـب ــوات من
ال ـغ ــاز (ي ـس ـمــى عـلـمـيــا «كـلــوروبـيـنــزلـيــديــن
م ــال ــون ــون ـي ـت ــري ــل») ،ف ــي ش ـكــل اس ـط ــوان ــات
موصولة بسلك تفجير .وهذا الغاز مهمته
إعاقة عملية تنفس من يستنشقه (هو غاز
مـشــابــه ل ــذاك ال ــذي اسـتـعـمـلــه الـ ــروس لــدى
اقتحامهم ملسرح «دوبروفكا» في موسكو،
ف ــي س ـن ــة ّ ،2002
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ّ
شـخـصــا اخ ـت ـنــاقــا) .ل ـكــن مشكلة اعـتــرضــت
الفرنسيني ،تمثلت فــي قلة خـبــرة الجنود
السعوديني فــي استعمال ال ـغــازات السامة
فــي القتال .وح ــاول الفرنسيون أن يــدربــوا،
ف ــي بـضـعــة أيـ ــام مـ ـع ــدودة ،مـجـمــوعــات من
نخبة جنود «الـحــرس الوطني السعودي»
على استخدام السالح الكيماوي ،ولم يجد
ذل ــك نفعًا كـثـيـرًا .وق ـ ّـرر أم ــراء آل سـعــود أن
يـسـتــوردوا خـبــرات الـجـنــود الباكستانيني
لـلـقـيــام بــاملـهـمــة ال ـخ ـط ــرة .وبــال ـف ـعــل ،شــرع
ّ
الباكستانيون في تثقيب أرض الحرم .لكن
مفاجأة قاتلة كانت في انتظارهم ،فبمجرد
أن ي ـن ـج ـح ــوا فـ ــي ف ـت ــح ك ـ ـ ـ ّـوة ص ـغ ـي ــرة فــي
سقف الـقـبــو ،كــان املتحصنون فــي األسفل
يطلقون عليهم الرصاص ،من خاللها .وبدأ
املتمردون ينقعون قطع القماش بماء زمزم،
ويضعونها حول وجوههم لتعطيل مفعول
ال ـغــاز امل ـخــدر أط ــول ف ـتــرة مـمـكـنــة ،وأخ ــذوا
يبتعدون إلى الحجرات البعيدة في القبو.
وارتــدى الباكستانيون األقنعة الواقية من

