
كشفت وثيقة سربها موقع »ويكيليكس« 
أن���ه خلف  ع��ن  ف��ي 2009/11/18  م��ؤرخ��ة 
ال��وه��اب��ي امل��ح��اف��ظ ف��ي الشوارع،  ال��وج��ه 
الخفاء  ف���ي  يحييها  ل��ي��ل��ي��ة  ح��ي��اة  ه��ن��اك 
ش���ب���اب ال��ن��خ��ب��ة ف���ي ج�����دة. وي��ق��ي��م أمراء 
بالشراب  ت���ف���اخ���ر  ح����ف����ات  س����ع����ودي����ون 
وامل����خ����درات وم��وس��ي��ق��ى ال�����روك أن����د رول 

والجنس. 
األميركية  القنصلية  م��س��ؤول��و  ووص���ف 
في جدة حفلة أقامها ملناسبة »هالوين« 
ال��ع��ام امل��اض��ي أح���د األم����راء السعوديني، 
امل���ح���رم���ات، إذ كانت  ب��أن��ه��ا ك���س���رت ك���ل 
حافلة بالخمور واملومسات، وراء أبواب 

فيا خاضعة لحراسة مشددة. 
وأقام الحفلة أمير ثري من عائلة الثنيان، 
وأس��ه��م��ت ف��ي ت��م��وي��ل��ه��ا ش��رك��ة أميركية 
مل��ش��روب��ات ال��ط��اق��ة، وح��ض��ره��ا أك��ث��ر من 
150 سعوديًا وسعودية في العشرينيات 
كان  ال��ع��م��ر، وض��ي��وف  م��ن  والثاثينيات 
أم��ا استخدام  املومسات.  ع��دد من  بينهم 
ال��ك��وك��اي��ني وال��ح��ش��ي��ش ف��ه��و أم���ر شائع 
ف��ي ه��ذه األوس����اط االجتماعية، رغ��م أنه 
د في هذه املناسبة من الحفات 

َ
لم ُيشاه

السرية، بحسب الوثيقة. 
ش�������اب سعودي  ع�����ن  ال����وث����ي����ق����ة  ون����ق����ل����ت 
في  توجه جديد  ه��ي  الحفات  »إن  قوله 
السعودية، وكانت نشاطات عطلة نهاية 
األس�����ب�����وع ت��ق��ت��ص��ر ع���ل���ى ال����ت����ع����ارف بني 
مجموعات صغيرة تجتمع داخ��ل بيوت 
األغنياء في ج��دة، التي يحتوي بعضها 

على حانات ومراقص في أقبيتها«. 
وق������ال أح�����د ال���س���ع���ودي���ني ل��ل��ق��ن��ص��ل��ي��ة إن 
ي���ح���اول���ون إقامة  ال���س���ع���ودي���ني األث����ري����اء 
ح��ف��ات ف���ي م���ن���ازل األم������راء أو بحضور 
األمراء حتى ال تتمكن الشرطة الدينية من 
كذلك  البرقية  وأوضحت  منهم.  االقتراب 
����� حيث  أن ارتفاع أسعار الكحول املهربة 
ال��ف��ودك��ا سميرنوف  يبلغ س��ع��ر زج��اج��ة 

امل���ث���ال 1500 ري����ال سعودي  ع��ل��ى س��ب��ي��ل 
الذي  ال��ش��خ��ص  ي��ج��ب��ر   ������������� دوالر   400 أو 
الزجاجات  م��لء  إع��ادة  الحفلة على  يقيم 
سرًا،  محليًا  املصنعة  ال��ق��وي��ة  ب��ال��ك��ح��ول 
ال��ت��ي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ال��س��ع��ودي��ة اسم 

»صديقي«. 
وقالت البرقية إن إنتاج الكحول وبيعها 
داخ��ل اململكة يمكن أن يؤديا إلى عقوبة 
القوانني  إن  ك���ذل���ك  ب���ال���س���ج���ن.  م����ش����ددة 
ال��س��ع��ودي��ة اإلس���ام���ي���ة امل���ت���ش���ددة تنص 

على معاقبة مهربي املخدرات باإلعدام. 
وتشير وثيقة أخرى، صادرة عن السفارة 
األم���ي���رك���ي���ة ف����ي ال����ري����اض وم�����ؤّرخ�����ة في 
السعودية  القوانني  أن  إل��ى   ،2009/5/11
أدوات الحتكار  ال��ح��اك��م  ل��ل��ن��ظ��ام  ت��ع��ط��ي 
للترويج  ال����وط����ن����ي����ة  اإلع����������ام  وس�����ائ�����ل 
ألجندته الخاصة من دون إشراف يومي 

على الصحافيني. 
وتؤكد الوثيقة أن معظم وسائل اإلعام 
العربية، املطبوعة واإللكترونية، يملكها 
أف����راد األس����رة امل��ال��ك��ة، ل��ذل��ك ه��ن��اك رقابة 
ذات��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا. وت��ش��ي��ر إل���ى م��ق��اب��ات مع 
تلفزيونية  ق���ن���وات  وم����دي����ري  م���ح���رري���ن 
رضت خالها العناصر األساسية لهذه 

ُ
ع

نفوذًا  آل سعود  يملك  وكيف  التوجهات 
قويًا على اإلعام في هذه البيئة الجديدة 
املعقدة، وذلك عبر اعتماد أساليب تراوح 
بني إجراءات وزير الداخلية والتوجيهات 

املباشرة من امللك عبد الله. 
ومن هذه األساليب، موافقة وزير اإلعام 
ع���ل���ى ت��س��م��ي��ة األش����خ����اص ف����ي مناصب 
مديري التحرير، وحق وزير الداخلية في 
اب الذين يرفضون 

ّ
معاقبة املحررين والكت

توجيهات الحكومة وسياستها، فيمكنه 
طردهم أو وقف منشوراتهم أو تغريمهم 
أميركي  دوالر   10.600 ب����  ي���ق���در  ب��م��ب��ل��غ 
تحسم م��ن روات��ب��ه��م ع��ن ك��ل م���ادة تظهر 

في صحيفتهم. 

وت��ق��ول ال��وث��ي��ق��ة إن إم��ب��راط��وري��ة اإلعام 
لألبحاث  ال������س������ع������ودي������ة  )امل������ج������م������وع������ة 
ناشر  أك����ب����ر  ه����ي   SRMG وال����ت����س����وي����ق( 
ف��ي ال���ب���اد، وإن األم��ي��ر ال��ول��ي��د ب��ن طال 
)ال����ص����ورة(  ي��م��ل��ك ن��ح��و 35 ف��ي امل��ئ��ة من 
أس��ه��م��ه��ا. وب��ح��س��ب ت��ق��اري��ر م��ال��ي��ة، فإن 
رج���ل األع���م���ال ال��س��ع��ودي م��ح��م��د حسني 
املئة  ف����ي   57.70 ي��م��ل��ك  ال���ع���م���ودي  ع���ل���ي 

لكن  ب��داي��ة 2008.  م��ن أسهم SMRG منذ 
ب��ع��ض املحررين  ف����إن  ال��وث��ي��ق��ة،  ب��ح��س��ب 
السعوديني يشيرون دومًا إلى أن األمير 
عليها  ويسيطر  املجموعة  يملك  سلمان 
 SMRG من خال ابنه فيصل. ومجموعة
برمتها موجهة كي تتبنى »توجهًا غربيًا 
اح���ت���راف���ي���ًا« ل���وس���ائ���ل اإلع������ام ي��م��ك��ن من 
خالها زيادة املردودية وتعزيز »األفكار 
ال��ح��دي��ث��ة« ت��أم��ل ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة من 
خالها أن تلجم األيديولوجية املتطرفة. 
الوثيقة عن محادثات مع أحد  وتتحدث 
أبناء روبرت مردوخ لنشر طبعة مشابهة 
»وول ستريت جورنال« باللغة العربية،  ل�
الحصول  ت��ح��اول   SRMG مجموعة  وأن 
»هيرالد  ص���ح���ي���ف���ة  ل���ن���ش���ر  ع����ق����د  ع����ل����ى 

تريبيون« في اململكة. 
وهناك إيديولوجية وِملكية مماثلة داخل 
أحدهم  أط���ل���ع  وق����د   .»MBC« م��ج��م��وع��ة 
أن��ه رغ��م أن MBC يملكها  ال��س��ف��ارة على 
بن  ول��ي��د  ف��ه��د،  للملك  الشقيق  غ��ي��ر  األخ 
املئة  ف���ي  ف����إن 50  إب���راه���ي���م،  آل  إب���راه���ي���م 
إل��ى الشقيق  أرب���اح املجموعة تذهب  م��ن 

األصغر للملك فهد، عبد العزيز. 
الفعال  ال����������دور  إل�������ى  ال����وث����ي����ق����ة  وت����ش����ي����ر 
التوجهات  إل���ى  ب��ال��ن��س��ب��ة  ألح���د األم������راء 
بحسب  »العربية«،  لقناة  اإليديولوجية 
و»العربية«   MBC ق���ن���وات  ف���إن  أح���ده���م، 
لتأثير  التصدي  إل��ى  تهدف  برامج  تقدم 
التوجهات  وت���ع���زي���ز  »ال����ج����زي����رة«  ق���ن���اة 
»املعتدلة« عند الجيل السعودي الشاب. 

تقول  »الحياة«،  صحيفة  إل��ى  وبالنسبة 
ال��وث��ي��ق��ة إن م��ال��ك��ه��ا ن��ائ��ب وزي����ر الدفاع 
بالعمل  ي���ت���دخ���ل  ال  س���ل���ط���ان  ب����ن  خ����ال����د 
األسرة  أب��دًا  تنتقد  ال  ألنها  لها،  اليومي 
وهي  ال��س��ع��ودي��ة،  السياسة  أو  الحاكمة 
تعطي خالد بن سلطان تأثيرًا أكبر داخل 
مصدر  »املعلومات  ألن  الحاكمة  األس���رة 

قوة آلل سعود«. 

وثائق  م�����ن  ج�����دي�����دة  س���ل���س���ل���ة  أظ�����ه�����رت 
 

ّ
تعد املتحدة  ال��والي��ات  أن  »ويكيليكس« 

األسلحة  لنقل  الرئيسية  النقطة  اليمن 
والقرن  »ح����م����اس«  ل���ح���رك���ة  امل��خ��ص��ص��ة 

األفريقي. 
الخارجية  أع�����دت�����ه�����ا  ل����وث����ي����ق����ة  ووف������ق������ًا 
ت��م��وز 2009، فإن  ب��ت��اري��خ 10  األم��ي��رك��ي��ة 
رح���ل���ة ت��ه��ري��ب األس��ل��ح��ة م���ن ال��ي��م��ن إلى 
»ح��م��اس« تستغرق 24 ساعة وتمر عبر 

البحر األحمر والسودان. 
هذه  »ع�����ب�����ور  أن  ال����وث����ي����ق����ة  وأوض������ح������ت 
الشحنات )داخ��ل اليمن( يكون ع��ادة في 
مجموعات صغيرة من املراكب الشراعية 
واملوانئ تحت  اإلقليمية  املياه  تستخدم 
الخدمة، إلى جانب األشجار االستوائية 
الكثيفة إلخفاء مسارها وزيادة احتماالت 
عدم افتضاح أمرها من الواليات املتحدة 

أو قوات أخرى«. 
للخارجية  ت�����واف�����رت  ل���ل���وث���ي���ق���ة،  ووف����ق����ًا 
األميركية معلومات نقلتها إلى سفارتها 
ف���ي ص��ن��ع��اء »ت��ش��ي��ر إل����ى وج�����ود شبكة 
أسلحة  ت��ورد  اليمن،  ف��ي  أسلحة  تهريب 
أف��راد في أفريقيا، يتولون تسليمها  إلى 
ذلك  في  بما  كيانات مختلفة هناك،  إل��ى 

جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة«. 
وفي كانون األول من عام 2009، تناولت 
ع����ن وزارة  ال������ص������ادرة  ال����وث����ائ����ق  إح�������دى 
الخارجية األميركية، قلقًا أبداه مسؤولون 

أميركيون من توقيع وزارة الدفاع اليمنية 
عقدًا بقيمة 95 مليون دوالر لشراء أسلحة، 
بينها ذخائر للمدفعية الثقيلة وأسلحة 
للطائرات  م������ض������ادة  وأس����ل����ح����ة  ق����ن����ص 
وم������داف������ع، ت���ب���ني أن����ه����ا ت����ق����ود إل������ى تاجر 
ساح صربي، يدعى سلوبودان تيسيك، 
م��وض��وع ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة ال���س���وداء لتجار 

األسلحة. 
كذلك كشفت الوثيقة عن توافر معلومات 
اليمن  أن  مفادها  لواشنطن  استخبارية 
إل��ى عقد صفقات شراء  قد يكون يسعى 
الشرقية  أوروب��������ا  ف����ي  دول  م����ع  أس���ل���ح���ة 
دوالر  م���ل���ي���ون  و55   30 ب����ني  م����ا  م���ق���اب���ل 
ل��ل��ص��ف��ق��ة ال�����واح�����دة، الس���ت���خ���دام���ه���ا ضد 
األميركية  الخارجية  وطلبت  الحوثيني. 
ف��ي ص��ن��ع��اء إباغ  اليمنية  ال��س��ف��ارة  م��ن 
أن واش���ن���ط���ن على  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال���ح���ك���وم���ة 
اللجوء  األخ�������ي�������رة  ب����م����ح����اول����ة  م����ع����رف����ة 
إل�����ى خ����دم����ات ت��ي��س��ي��ك، وت���ح���ذي���ره���ا من 

ذلك. 
صحيفة  ك����ش����ف����ت  ث������ان������ي������ة،  ج�����ه�����ة  م�������ن 
»ال��غ��اردي��ان« عن وثيقة إضافية مؤرخة 
ف��ي 22 ك��ان��ون الثاني 2009، ت��وض��ح من 
لسفاراتها  األميركية  الخارجية  خالها 
في أبو ظبي ومسقط والرياض وصنعاء 
وال��خ��رط��وم أن��ه��ا أخ��ط��رت ح��ك��وم��ات تلك 
السودانية،  الحكومة  ع��دا  م��ا  ال��ع��واص��م، 
ع��ن اح��ت��م��االت ن��ق��ل أس��ل��ح��ة إي��ران��ي��ة إلى 

ال���س���ودان ع��ب��ر رح����ات ج��وي��ة م��ن طريق 
العدوان  ف����ت����رة  خ������ال  ش���ح���ن  ط�����ائ�����رات 

اإلسرائيلي على غزة. 
الخارجية  ط���ل���ب���ت  ل����ل����وث����ي����ق����ة،  ووف������ق������ًا 
األميركية من هذه ال��دول اتخاذ خطوات 
ملنع وصول أي شحنة »يعتقد أنها تحمل 
أسلحة مميتة إلى السودان«، مثل الطلب 
أراضيهم  التوقف في  الطائرات  ه��ذه  من 
للخضوع للتفتيش أو رفض منحها اإلذن 

بالعبور. 
ك���ذل���ك ط��ل��ب��ت ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ة من 
أن  ال��س��ودان  إب���اغ  بالخرطوم  سفارتها 
النشاط  الواليات املتحدة تنظر إلى هذا 
استثنائية«.  ب���ص���ورة  »م��ق��ل��ق  أن����ه  ع��ل��ى 

السوداني  الخارجية  وزي���ر  أن  وأظ��ه��رت 
في حينه دينق ألور، أبدى تأييده الكامل 

إليقاف هذه الرحات. 
موقع  ن�����ش�����ر  ن�����ف�����س�����ه،  ال������س������ي������اق  وف����������ي 
»ويكيليكس« وثيقة بتاريخ 2009/2/24، 
األميركي  باألعمال  القائم  فيها  يتحدث 
ف��ي س��ف��ارة ال��خ��رط��وم ع��ن اس��ت��دع��ائ��ه من 
ال��س��ف��ي��ر ن���ور ال���دي���ن وال�����ي، امل��ك��ل��ف امللف 
األميركي في وزارة الخارجية السودانية، 
وأب��ل��غ��ه ب��ت��ع��رض ال���س���ودان ل��غ��ارت��ني في 

كانون الثاني وشباط. 
ووف���ق���ًا ل��ل��وث��ي��ق��ة، ع��ب��ر وال����ي ع���ن اعتقاد 
السلطات السودانية أن الواليات املتحدة 
إل��ى أن  تقف وراء القصف الجوي. ولفت 
»لدى السودان تعاونًا وثيقًا مع الواليات 
امل���ت���ح���دة ب���ش���أن م���س���ائ���ل األم������ن وأن أي 
مخاوف لدى اإلدارة األميركية من قضايا 
أم��ن��ي��ة ذات ص��ل��ة ي��م��ك��ن م��ن��اق��ش��ت��ه��ا في 
الدبلوماسية  الثنائية  ال��ع��اق��ات  س��ي��اق 

واالستخبارية بني البلدين«. 
»الحصول  ال����س����ودان����ي  ال��س��ف��ي��ر  وط���ل���ب 
املسألة«،  ه������ذه  ف�����ي  ت���وض���ي���ح���ات  ع���ل���ى 
الحكومة  اح���ت���ج���اج  ع����ن  أع������رب  ب���ع���دم���ا 
ال��س��ودان��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل وإدان����ت����ه. وأكد 
الرد  ب�����ح�����ق  »ي����ح����ت����ف����ظ  ال���������س���������ودان  أن 
املناسب،  ال����وق����ت  ف����ي  م���ن���اس���ب،  ب��ن��ح��و 
ب��ط��ري��ق��ة ق���ان���ون���ي���ة ت��ن��س��ج��م م����ع حماية 

سيادته«. 

السعودّية: مجون األمراء... والسيطرة على اإلعالم 

7 سياسة

بولندا تريد قوات أميركّية اليمن والسودان ممّران لشحنات األسلحة 

ذكرت صحيفة »الباييس« 
 عن برقيات 

ً
اإلسبانية، نقال

دبلوماسية أميركية، حصل 
عليها موقع »ويكيليكس«، 

أن »بولندا طلبت من الواليات 
املتحدة توفير حماية أكبر في 

مواجهة روسيا«، قائلة إنها 
»تريد قوات من أميركا الشمالية 

على أراضيها«. 
)رويترز( 

األطلسي أراد حماية البلطيق 

كشفت برقيات دبلوماسية 
سّربها موقع »ويكيليكس«، 

ونشرتها صحيفة »الغارديان« 
البريطانية، أن حلف شمالي 

األطلسي وضع خططًا لحماية 
دول البلطيق الثالث، أستونيا 

وليتوانيا والتفيا، من تهديدات 
قد تأتي من روسيا. وأوضحت 

أن »األطلسي قام بتوسيع 
ة أعّدت لبولندا لتشمل هذه 

ّ
خط

الجمهوريات السوفياتية الثالث 
السابقة«. 

)أ ف ب( 

السعودية استخدمت 
 الحوثّيني 

ّ
»القّوة املفرطة« ضد

قالت مذكرة أميركية نشرها 
موقع »ويكيليكس« إن الجيش 

السعودي لجأ العام املاضي إلى 
»القوة املفرطة« ضد الحوثيني 

اليمنيني خالل حملة كانت 
»مربكة« للمملكة بسبب »طول 

أمدها«. وأوضحت الوثيقة أن 
العملية »كانت سيئة التخطيط 

والتنفيذ«. 
)أ ف ب( 

د بريطانيا 
ّ

افي هد
ّ

القذ
إذا مات املقرحي 

نقلت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية عن برقيات 

دبلوماسية أميركية سرية، أن 
الزعيم الليبي معمر القذافي 

)الصورة( حذر من »تداعيات 
هائلة« إذا مات عبد الباسط 
املقرحي، املدان في تفجير 

لوكربي، في السجن.  ونقل عن 
السفير األميركي لدى ليبيا، 
جني كريتز، قوله في برقية 
تحمل تاريخ كانون الثاني 

2009، إن »التهديدات شملت 
الوقف الفوري لجميع األنشطة 

التجارية، وخفض أو قطع 
العالقات السياسية«. 

)رويترز(

ويكيليكس بال أسانج  الفضائح مستمرة

الخارجية األميركية 
طالبت عددًا من الدول 

العربية بمنع وصول 
األسلحة إلى السودان 

السعوديون األثرياء 
يقيمون حفالت بحضور 

األمراء لمنع اقتراب 
الشرطة الدينية 
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