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سياسة
تحقيق

ّ
السعودية ،عبر مكاتبها االستخباريةُ ،
الم ّدارة
القرن الماضي.
هنا بيروت .نحن في
ُ
منتصف ّ
ّ
على الطريقة السلطانية ،تــوزع «صرر الدنانير» على «نخب» من الصحافيين والكتاب
ّ
ّ
والسياسيين والمثقفين والشعراء اللبنانيين .هكذا ،على ّ
الرسمية،
األمنية
ذمة الوثائق
ُ
ّ
ّ
َ
الذمم .وبالمناسبة ،أي تشابه بين سلوكيات تلك الحقبة والحقبة الحالية قد
كانت تشترى ِ
(ال) يمت إلى الواقع بصلة

ّ
هكذا مألت السعودية
أفواه الصحافيين ذهبًا

ّ

وثائق أمن الخمسينات :عن «أسطورة» السلطة الرابعة اللبنانية []2-2

محمد نزال
ِم ــن جملة الــوثــائــق الـتــي احـتـفــظ بها
املدير العام األسبق لألمن العام ،فريد
ّ
تتحدث
شهاب ( ،)1985 – 1908واحدة
عن النشاط السعودي في لبنان .نجت
ّ
هـ ــذه ال ــوث ـي ـق ــة ِمـ ــن ال ـ ـحـ ــرق .م ــا خــطــه
املخبر األمـنــي ،اللبناني ،فيها ،يــدور
ح ــول الــدعــايــة اإلع ــام ـ ّـي ــة الـسـعـ ّ
ـوديــة
تـحــديـدًا ،أو ،بمعنى أدق ،ش ــراء ِذ َم ــم
ّ
اللبنانية
أصحاب الكثير ِمن الصحف
الناشطة في خمسينات القرن املاضي،
ّ
السعودية.
ملصلحة
ّ
هـ ــذا م ــا ج ــاء ف ــي الــوث ـي ـقــة األم ـن ــي ــة –
ّ
الرسمية:

مليون ليرة للعويني
"كان النشاط السعودي في لبنان ،في
ّ
ّ
والسياسية ،حتى
الصحفية
النواحي
ّ
ت ـعــن ال ــوزي ــر املـ ـف ــوض (ال ـس ـع ــودي)
الـجــديــد عـبــد الـعــزيــز الكحيمي (أحــد
امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــن ِم ـ ـ ــن امل ـ ـلـ ــك املـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ــس ع ـبــد
ً
ال ـع ــزي ــز آل س ـع ــود .ع ـمــل ق ـن ـصــا في
الـ ـق ــدس ،ف ــوزيـ ـرًا م ـفــوضــا ف ــي ع ـمــان،
ف ـس ـف ـي ـرًا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ث ــم ف ــي ب ـغ ــداد
ّ ّ
التي توفي فيها) ،متركزًا كله في يد
الحاج حسني العويني (1971 – 1900
| رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) .وقــد
ب ــدأت هــذه الثقة الـجــديــدة بالعويني
م ـنــذ ُوضـ ــع ال ـح ـلــف ال ـتــركــي ال ـعــراقــي

عـلــى ب ـســاط الـبـحــث ،وأص ـبــح حقيقة
واقـعــة ،فعمل امللك سعود (نجل عبد
الـ ـع ــزي ــز) ع ـل ــى اسـ ـت ــرض ــاء ال ـعــوي ـنــي
ب ــواس ـط ــة الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق املـ ـف ـ ّـوض
(السعودي) عبد العزيز بن زيد ،وذلك
ب ـعــد حـ ــادث ال ـج ـفــاء امل ـع ـه ــود عـنــدمــا
جاء امللك سعود ،وهو ولي العهد ،في
زيارته الرسمية إلى لبنان وطلب من
العويني اقــراضــه مبلغ مليون ليرة،
فامتنع هذا األخير قبل تلقي أمر بذلك
من امللك السابق عبد العزيز بن سعود
(األب |  )1953 - 1876الذي كان ال يزال
على قيد الحياة.
وقــد ّ
تمت إزالــة آخــر آثــار الجفاء عقب
ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام بـهــا الـعــويـنــي إلــى
اململكة العربية الـسـعــوديــة ،للتعزية
ب ــامل ـل ــك املـ ـت ــوف ــى ،ب ــاج ـت ـم ــاع ــه بــامل ـلــك
س ـ ـعـ ــود ،الـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى ال ـ ـعـ ــرض بـعــد
وف ــاة أبـيــه وتـفــاهــم االث ـنــان .وعـلــى مر
األي ــام ،ولشعور امللك سعود بضعف
النشاط السعودي في لبنان ،أطلق يد
العويني فــي إدارة هــذا النشاط الــذي
يستهدف بالدرجة األولى إبعاد لبنان
عن الحلف العراقي ،والعمل إلسقاط
ال ــرئـ ـي ــس ش ـم ـع ــون (ك ـم ـي ــل ش ـم ـعــون
 | 1987 – 1900رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
اللبنانية) الذين يعتبره السعوديون
صــديـقــا لسياسة ب ـغــداد ً .وأطـلـقــت يد
الـعــويـنــي ف ــي اإلنـ ـف ــاق ،وأص ـب ـحــت له
شـيـفــرة خــاصــة ـ ـ ـ ُي ــراس ــل بواسطتها

امللك سعود مباشرة ،كما كــان الحال
في عهد امللك السابق ،ورصد له مبلغ
مليون ليرة لبنانية في كل عام إلنفاقه
بالشكل الذي يراه مناسبًا .وقد مارس
ال ـعــوي ـنــي ن ـشــاطــه بــالـشـكــل امل ـع ــروف
مــدعــومــا بــاملــال ال ــواف ــر ،والـ ــذي أسـفــر
عــن ق ـيــام مــؤتـمــر األح ـ ــزاب والـهـيـئــات
والشخصيات".

بين الكحيمي والعويني وشمعون
ه ــذا ال ـنــص الـحــرفــي ملـقــدمــة الــوثـيـقــة،
وهــو بمثابة شــرح تمهيدي للمرحلة
السابقة ،الـتــي سيليها شــرح مسهب
ُ
لـلـمــرحـلــة ال ـتــي كـتـبــت فـيـهــا الــوثـيـقــة،
وذل ــك بغية جـعــل املــديــر ال ـعــام لألمن
ال ـع ــام (ش ـه ــاب) مـحـيـطــا بــالــواقــع من
كافة جوانبه ،وبالتأكيد مع مقاطعة
مــا جــاء هنا مــع معطيات أخ ــرى ،قبل
ن ـقــل ه ــذه امل ـع ـلــومــات (األجـ ـ ـ ــواء) إلــى
ومـ ــن ث ــم إل ــى دوائ ــر
"ال ـق ـصــر" خــاصــة ِ
القرار في السلطة عامة.
ُ
ّ
(حرفيًا):
وتكمل الوثيقة سردها
"خ ـ ـ ـ ــال تـ ـل ــك الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ،كـ ــانـ ــت ع ــاق ــة
العويني بــالــوزيــر الـسـعــودي السابق
(بــن زي ــد) عــاقــة اسـتـشــارة فــي بعض
األمـ ــور ،وتـفــاهــم عـلــى الـبـعــض اآلخ ــر،
وك ــان الـعــويـنــي يطلعه عـلــى مــا يــرى
من املناسب إطالعه عليه .وأما عالقته
ّ
الرسمية فكانت وال تــزال مع الديوان
امللكي فــي الــريــاض ،إلــى أن شــاء امللك

مكاتب «العسس» في بيروت
ّ
بحسب الوثيقة ّإياها ،فإنه كان للسعودية ،منتصف
ُ
القرن املاضي ،ثالثة مكاتب في بيروت تدار منها
ّ
ّ
ّ
واملالية.
واألمنية
واإلعالمية
الشؤون السياسية
املكتب األول" :يديره صديق بطرس (الصحافي
السوري) ومهمته تقديم تقرير بخالصة يومية
عما يهم اململكة السعودية بما ينشر في جميع
الصحف اللبنانية والسورية ،إلى جانب كتابة التقارير
واملعلومات العامة السياسية .ويتردد أمني رويحة على
هذا املكتب بحكم صداقته لصديق بطرس ،وكان هو
واسطة تفاهمه مع الخارجية السعودية .ويحاول رويحة
عن طريق هذا املكتب خدمة الوزير املفوض السعودي
عبد العزيز الكحيمي (الصورة  -الى يمني امللك سعود)
أيضًا ،وزيادة تحسني مركزه ،ويقع هذا املكتب قرب
املتحف الوطني في بناية الدكتور خالد.
املكتب الثاني :مكتب سهيل السيد .يقع في بناية
العازارية ،وال يخرج في مجموع أعماله عن أعمال املكتب
السابق.
ّ
ّ
املكتب الثالث :مكتب الوزير املفوض .وقد تبي أخيرًا أن
الوزير املفوض قد أسس مكتبًا لالستخبارات ،عهد به
إلى اثنني من السعوديني املقيمني في لبنان هما :فهد

املبارك وعبد العزيز البلحيسي ،وهو يقع قرب املفوضية
تمامًا .وهو في الوقت نفسه بمثابة بيت سكن لهذين
الشخصني اللذين تربطهما بالوزير روابط قرابة ،وهو
ينفق عليه من أصل الخمسة آالف ليرة املخصصة
كنفقات سرية للمفوضية ،وتنحصر مهمة هذا املكتب
في مراقبة نشاط السعوديني املقيمني في لبنان".

سعود أن يعزز التمثيل الدبلوماسي
الــرس ـمــي ل ـب ــاده ف ــي بـ ـي ــروت ،فــأوفــد
(ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ) عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـك ـح ـي ـمــي
(الــوزيــر الـحــالــي) ألن الــوزيــر السابق
ً
كان معدوم النشاط ،مهمال ملفوضية
ب ـيــروت ومـجــريــات األم ــور فــي لبنان،
بـسـبــب ان ـه ـمــاكــه ف ــي أمـ ــور الـسـيــاســة
الـسـ ّ
ـوريــة فــي دمشق بحكم أنــه سفير
لبالده فيها.
وباملناسبة فقد روى الوزير الكحيمي
نـ ـفـ ـس ــه ،بـ ـع ــد ت ـع ـي ـي ـنــه ب ـ ــأي ـ ــام ،ألح ــد
ّ
فرنجية (1907
املقربني إليه أن حميد
–  | 1981سياسي ونائب في البرملان
ّ
فرنجية)
– والد النائب السابق سمير

رصدت السعودية مليون ليرة
سنويًا لحسين العويني يصرفها
بما يخدم سياستها في لبنان
أب ـل ـغ ــه أن ال ــرئ ـي ــس ش ـم ـع ــون عـنــدمــا
تلقت الحكومة اللبنانية من الحكومة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـ ـس ـ ــؤال ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
التقليدي ،عما إذا كــانــت تــوافــق على
تعيني الكحيمي بلبنان ،لم يكن راغبًا
ف ــي امل ــواف ـق ــة( ،وذلـ ـ ــك) ع ـنــدمــا ع ـلــم أن
الكحيمي نفسه هــو ال ــذي كــان وزي ـرًا
فــي عـمــان ،وخــرج أو أخــرج منها بعد
سـلـسـلــة م ــن األزمـ ـ ــات الــداخ ـل ـيــة الـتــي
أث ــاره ــا .ول ـكــن حـمـيــد فــرنـجـيــة اقـتــرح
على الرئيس شمعون املوافقة ،وكان
إذ ذاك وزي ـ ـ ـ ـرًا ل ـل ـخ ــارج ـي ــة ،ح ـت ــى ال
يــزيــد رفــض لبنان فــي ت ــأزم العالقات
الــرسـمـيــة بــن الـبـلــديــن ،فــأخــذ فخامة
الرئيس اللبناني برأيه.
وم ــن جـهــة أخ ــرى يـمـكــن الـتــأكـيــد بــأن
ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن ال ـع ــوي ـن ــي ك ـ ــان أك ـثــر
الجميع استياء من تعيني الكحيمي،
كما أن هــذا األخير ال يضمر له شيئًا
مــن ال ــود ،لشعور األول بــأنــه سيكون
ح ـي ــال م ــزاح ــم خ ـطــر وم ــراق ــب نشيط
ل ـش ــؤون ــه وأعـ ـم ــال ــه ،وب ـخ ــاص ــة ط ــرق
انفاق املبالغ املــرصــدة له في كل عام،
ولشعور الثاني بأن العويني يمارس
بالفعل صالحية وزير مفوض اململكة
السعودية ،بكل ما في هذه الكلمة من
م ـع ـنــى ،وأن ـ ــه سـيـجــد نـفـســه مـضـطـرًا
لـخــوض مـعــركــة دبـلــومــاسـيــة صامتة
ح ـتــى ي ـن ـتــزع صــاح ـيــاتــه الـتـقـلـيــديــة
امل ـفــروضــة ،فــي الــوقــت ال ــذي يتظاهر
فـيــه ك ــل واحـ ــد مـنـهـمــا لـلـثــانــي بــالــود
واملـ ـحـ ـب ــة وب ــال ــرغـ ـب ــة الـ ـخ ــالـ ـص ــة فــي
التعاون املثمر.
ول ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع ل ـ ــم يـ ـك ــن مـ ـق ــدرًا
ل ــه أن ي ـظ ــل م ـس ـت ـت ـرًا وراء ق ـن ــاع مــن
ال ــري ــاء امل ـت ـبــادل ،فــوقـعــت سلسلة من
االزم ـ ــات كـمــا سـيــأتــي تـفـصـيـلــه فيما
بـ ـع ــد .وظـ ـه ــرت ه ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ــات ج ـلـ ّـيــة
ف ــي ال ـت ـق ــاري ــر امل ــرس ـل ــة م ــن ال ـطــرفــن
سـ ــواء إل ــى وزارة ال ـخــارج ـيــة أو إلــى
الـقـصــر امل ـل ـكــي .كــذلــك أحـيـطــت وزارة
الخارجية السعودية علمًا بما يــدور
مــن تـنــازع على الـصــاحـيــات مــن قبل

مكتب االستخبارات السعودي ،الذي
ي ــدي ــره ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـس ــوري صــديــق
ب ـ ـطـ ــرس ،فـ ـك ــان أن اسـ ـت ــدع ــي ال ـح ــاج
حـســن الـعــويـنــي إل ــى مـقــابـلــة الشيخ
يوسف ياسني (س ــوري األصــل ـ ـ أحد
مستشاري امللك عبد العزيز ّ
املقربني
ّ
جدًا) ،وكيل وزارة الخارجية (وقتذاك)
املـ ـ ــوجـ ـ ــود ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر .س ــاف ــر
ال ـعــوي ـنــي ملـقــابـلـتــه وب ـح ــث مــوضــوع
الخالف بالتفصيل ،وال يزال العويني
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ل ـهــذا
الغرض.
والواقع أن الوزير السعودي املفوض
الـ ـح ــال ــي (ال ـك ـح ـي ـم ــي) ع ـن ــدم ــا تـسـلــم
م ـن ـص ـبــه الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،لـقــي
نـفـســه ف ــي وض ــع ش ــاذ وغ ــري ــب ،ف ــدار
املـفــوضـيــة حـقـيــرة والـفــوضــى ضــاربــة
أطنابها بسبب االهـمــال الــذي استمر
طـ ــوال أع ـ ــوام وأع ـ ــوام ،واملـخـصـصــات
ّ
املالية اإلضافية شبه معدومة .لم تكن
املفوضية السعودية في الواقع سوى
عـ ـب ــارة ع ــن دائ ـ ــرة تـمـشـيــة م ـعــامــات
الـجــوازات ودائ ــرة بريد ،وصلة وصل
بني عمالء السعودية في لبنان ،تنقل
لـهــم تـقــاريــرهــم املــوجـهــة إل ــى مختلف
امل ــراج ــع ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،دون أن تـطـلــع
عـلـيـهــا وتـسـلـمـهــا رســائ ـل ـهــم ال ـ ــواردة
منها ،وتدفع لهم ما تؤمر بدفعه من
أم ــوال دون أن يكون لها أي اطــاع أو
رقابة على ما يجري.
ومل ـ ـ ــا ج ـ ـ ــاء ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد وأراد
استعمال صالحياته كوزير ،اصطدم
بسلسلة من املصاعب التي حالت دون
تحقيق أه ــداف ــه ،وك ــان ال ـحــاج حسني
العويني بصفة خاصة ،وحتى كتابة
هذه السطور ،وبانتظار ما يحدث من
تطور ،هو الــوزيــر السعودي املفوض
بالفعل".

ّ
«صحافيون» على باب الملك

ُ
وتكمل الوثيقة" :إلــى جانب ما وجده
ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـك ـح ـي ـم ــي مـ ــن عـ ـج ــز ،وج ــد
ن ـف ـســه ف ــي وجـ ــه ط ــوف ــان م ــن مـطــالــب

