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سياسة
ال ـخــاصــة ش ـي ـئــا ،إال م ــا ي ــرده ــا األم ــر
بــدفـعــه ،مــع تعيني الـشـخــص واملـبـلــغ،
فتكون بمثابة واسطة ال أكثر وال أقل.
وليس للوزير السعودي نفقات ّ
سرية
يتصرف بها سوى  5آالف في الشهر،
ي ــدف ــع مـنـهــا ب ــدل ت ـقــاريــر للمخبرين
وأش ـي ــاء تـخــص امل ـفــوض ـيــة ،إل ــى غير
ذلك من طرق االنفاق السياسي.
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواح ـ ــي ال ـص ـح ـف ـي ــة
وال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة ،أم ــا م ــن نــواحــي
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالسـ ـتـ ـع ــام ــات
وك ـت ــاب ــة ال ـت ـق ــاري ــر وامل ـع ـل ــوم ــات ف ــإن
الـقــائـمــن بــذلــك ملصلحة الـسـعــوديــن
يقبضون من الجهات التي يتعاملون
م ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ويـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــره ـ ــم
وم ـع ـل ــوم ــات ـه ــم ب ــواسـ ـط ــة امل ـفــوض ـيــة
ويـ ـقـ ـبـ ـض ــون ب ــواسـ ـطـ ـتـ ـه ــا ،دون أن
يكون للمفوضية إطــاع رسمي على
أعمالهم".

ّ
السياسيون أيضًا «يلحسون»

ّ
المفوض السعودي الجديد نفسه أمام طوفان من مطالب الصحافيين المالية (هيثم الموسوي)
وجد

ال ـص ـح ـف ـي ــن وال ـ ـسـ ــاسـ ــة املـ ــؤيـ ــديـ ــن،
وكلهم يشكو بأنه كــان ساعة مجيئه
مظلومًا ومهضومة حقوقه ،وأن ــه لم
يقبض األجـ ــراء يـسـيـرًا مـمــا يتناسب
مع جهوده في خدمة سياسة اململكة.
ذل ــك ألن الـعــويـنــي يــؤكــد للجميع أنــه
إن ـم ــا ي ــدف ــع م ــن م ــال ــه الـ ـخ ــاص ،وف ــاء
للمملكة العربية السعودية عليه من
أفاضل .لذلك وجد عمالء السعوديني،
وب ـخ ــاص ــة ال ـص ـح ـف ـيــن ،أن يـطــالـبــوا
ُ
ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة أي ـض ــا بــالــدفــع
مــا دام العويني يدفع مــن جيبه ،ولم
يكن الوزير أن يطلعهم على الحقيقة،
لذلك قامت بينه شخصيًا وبني بعض
أصحاب الصحف سلسلة من األزمات
وعوامل النفور.
وه ـ ـكـ ــذا ،ف ـ ــإن ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم حــالـيــا
بالنسبة للنشاط الـسـعــودي يلخص
بما يلي:
ال ـح ــاج ح ـســن ي ـق ـبــض ،ع ـلــى دف ـعــات
شـهــريــة ،مــن املـفــوضـيــة مبلغ املليون
ل ـيــرة وه ــو الـ ــذي يــدفــع إل ــى الصحف
ورج ـ ــال الـسـيــاســة حـسـبـمــا ي ــرى ذلــك
ضرورة.
وال أعـ ـتـ ـق ــد أن هـ ـ ـن ـ ــاك ع ــامـ ـل ــن فــي
الـسـيــاســة وأص ـح ــاب ن ـفــوذ لبنانيني
ي ـق ـب ـضــون بـ ـص ــورة م ـن ـت ـظ ـمــة ،ول ـكــن
الــدفــع ي ـجــري عـنــد االق ـت ـضــاء أو عند
ال ـحــاجــة السـتـمــالــة أح ــد األش ـخ ــاص،
عـلــى نـحــو مــا ج ــرى بــالـنـسـبــة ألحمد
األسعد ( | 1961 – 1902رئيس مجلس
الـ ـن ــواب) ال ــذي قـبــض مـبـلــغ  150ألــف
ليرة لقاء إعالن معارضته في ظروفها
ووقائعها املعلومة.
أمـ ــا ال ـص ـحــف ال ـت ــي ت ـق ـبــض ب ـصــورة
منتظمة مــن ال ـحــاج حـســن العويني
فهي:
 1ـ الديار ثالثة آالف ليرة في الشهر
 2ـ ن ـ ـ ــداء ال ـ ــوط ـ ــن :ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة ،ت ــدف ــع
حاليًا بسبب تغيب صاحبها إلياس
الغريافي (توفي عام  )2000في دمشق
ب ــواسـ ـط ــة رش ـ ــاد ع ـ ـ ـ ــازار ،ال ـ ــذي تـبــن
مؤخرًا أنه يحتفظ لنفسه بمبلغ 500

ليرة شهريًا ويدفع الباقي للغريافي.
 3ـ األوريان :ثالثة آالف ليرة.
 – 4الجريدة :ثالثة آالف ليرة.
 5ـ التلغراف :ثالثة آالف ليرة.
 6ـ اليوم :ألفا ليرة
 7ـ بـيــروت املـســاء :ألـفــا لـيــرة ،وقــد بدأ
تـخـصـيــص هـ ــذه ال ـج ــري ــدة بــاملـعــونــة
ب ــن ال ـس ـعــوديــة مـنــذ ت ــم الـتـفــاهــم بني
صاحبها وبــن السعوديني ،بواسطة
عبدالله بالخير ،املشرف على شؤون
ال ــدع ــاي ــة واألنـ ـ ـب ـ ــاء الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ــدى
م ـج ـي ـئــه لـ ـبـ ـي ــروت .وقـ ـب ــض ع ـبــدال ـلــه
امل ـش ـن ــوق ( | 1988 – 1904صــاحــب
الصحيفة ونــائــب ووزي ــر الحـقــا) منه
لقاء ّ
تحوله عن تأييد الحلف العراقي
ـ ـ التركي إلى مقاومته مبلغ  1500ألف
ليرة.
 8ـ الـ ـ ـه ـ ــدف :ألـ ـف ــا ل ـ ـيـ ــرة ،وإن وض ــع
صــاحـبـهــا مــوضــع عـبــدالـلــه املـشـنــوق،
ولكن زهير عسيران (| 2010 – 1914
صاحب الصحيفة الــذي أصبح نقيبًا

كان ُيدفع للحياة ولوسوار
من األمراء السعوديين بصفة
شخصية لقاء المديح واإلطراء
لـلـصـحــافــة) لــم يقبض س ــوى  75ألــف
ليرة.
 9ـ الشرق :ألف ليرة.
 10ـ مجلة األحد :ألف ليرة.
 11ـ مجلة الخواطر 500 :ليرة.
وي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ج ـم ـي ــع ال ـص ـحــف
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ت ـق ـب ــض أم ـ ـ ــواال
س ـعــوديــة ،بـطــرق مختلفة فــي الــوقــت
الحاضر ،باستثناء جريدتي (الحياة
ولوسوار) يكون الدفع إما في مناسبة
عيد امللك السنوي ،ويتراوح املبلغ بني
 3آالف و 5آالف ليرة ،وإمــا من األمــراء
بصفة شخصية كبدل اشتراك أو لقاء
مديح وإطراء شخصيني.
وأمــا املفوضية فــا تدفع مــن أموالها

م ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــزت وث ـ ـي ـ ـقـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ب ــن
ال ـص ـحــاف ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن ف ــي امل ــال
السعودي ،فبعد ذكر الصحف وكيفية
تــوزيــع املـبــالــغ عـلــى أصـحــابـهــا ،يأتي
اآلن دور بعض الــذيــن كــانــوا يلعبون
أدوارًا س ـيــاسـ ّـيــة وغ ـي ــره ــا ،وه ــم ِمــن
امل ـث ـق ـفــن وال ـن ـخ ــب ومـ ــا ش ــاك ــل .ه ــذه
ّ
(حرفيًا) حولهم:
خاتمة الوثيقة
"هنا يجدر بالذكر أن ليس في اململكة
العربية السعودية جهة معينة بالذات
تتلقى التقارير السياسية من الخارج
ع ــام ــة ،وم ــن ل ـب ـنــان خ ــاص ــة ،وأن لكل
ع ـم ـي ــل س ـ ـعـ ــودي م ــرج ـع ــا ي ـت ـص ــل بــه
ويقبض منه.
وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــؤالء ري ـ ـ ـ ــاض ط ـ ــه (– 1927
 | 1980صــاحــب مـجـلــة األح ــد ونقيب
الصحافة)ُ :يجري اتصاله مع األمير
متعب وكيل وزارة الدفاع (السعودية).
ص ــاح األس ـي ــر (ش ــاع ــر) :ات ـصــالــه مع
األمير فيصل ولي العهد (السعودي).
صالح الدين املختار (كاتب) :اتصاله
مع الشيخ يوسف ياسني (وكيل وزارة
الخارجية السعودية).
أمـ ــن ن ـخ ـلــة ( | 1976 – 1901شــاعــر
وأديـ ـ ـ ـ ــب وس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي) :ات ـ ـصـ ــالـ ــه مــع
الشيخ عبد الرحمن الطبيشي (رئيس
الديوان امللكي السعودي).
س ـه ـيــل ال ـس ـي ــد :ات ـص ــال ــه م ــع الـشـيــخ
عبدالله التويجري (املوظف بالديوان
امللكي السعودي)ّ .
ق ــدري الـقـلـعـجــي (ت ــوف ــي ع ــام – 1973
صحافي) :اتصاله مع الشيخ عبدالله
بالخير (املشرف على شــؤون الدعاية
واألن ـ ـبـ ــاء ال ـس ـع ــودي ــة) – (ك ـ ــان أيـضــا
ّ
ّ
مقربًا من حكام الكويت آل الصباح).
ص ــدي ــق ب ـط ــرس (ص ـح ــاف ــي س ـ ــوري):
اتصاله مع الشيخ يوسف ياسني.
أم ــن روي ـحــة ( | 1984 – 1901طبيب
ونــاشــط سـيــاســي) :بــدأ ُيـجــدد عالقته
م ــؤخـ ـرًا م ــع امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة بعد
انـقـطــاعـهــا ،وك ــان ات ـصــالــه بــالــدكـتــور
مدحت شيخ األرض (توفي عام 2001
ع ــن ع ـم ــر ن ــاه ــز امل ـئ ــة | كـ ــان الـطـبـيــب
الخاص للملك عبد العزيز (ما يسمى
رئـ ـي ــس ال ـص ـح ــة امل ـل ـك ـي ــة) ث ــم سـفـيـرًا
للسعودية فــي عــدد مــن الـ ــدول) .فلما
ُع ـ ـ ـ ّـن ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر س ـف ـي ـرًا لـلـمـمـلـكــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،أص ـب ــح
ال ــدكـ ـت ــور أم ـ ــن رويـ ـح ــة ي ـت ـعــامــل مــع
الوزير السعودي ّ
املفوض (في لبنان)
مباشرة.
ولـ ـس ــت أعـ ـ ــرف ب ــال ـض ـب ــط م ـ ـقـ ــدار مــا
يقبضه كل واحد من هؤالء ،باستثناء
صــديــق بـطــرس ،ال ــذي يقبض شهريًا
مبلغ  1000ليرة وصالح املختار مبلغ
 300ليرة.
وأمــا الدكتور أمــن رويـحــة فله وضع
خ ــاص ،إذ أن رات ـبــه الـشـهــري مـقــداره
ث ــاث ــة آالف ري ـ ـ ــال ،ي ـق ـب ـضــه ع ـل ــى كــل
ح ــال دون أن يـطـلــب ال ـق ـيــام مـنــه بــأي
عمل ،وقد خصص له هذا الراتب مدى
الحياة لقاء خدماته السابقة للمملكة
ف ــي س ــوري ــا .لـكـنــه يــريــد ال ـي ــوم وبـعــد
أن اس ـت ـط ــاع ت ـح ـســن عــاق ـتــه بعض
الـ ـش ــيء أن ي ــزي ــد ف ــائ ــدت ــه ع ــن طــريــق
تقديم الخدمات للوزير ّ
املفوض ،الذي
ّ
فتح له صدره بخالف الوزير املفوض
ال ـســابــق ،ال ــذي لــم يـكــن يـفـســح املـجــال
ألي ع ـمــل س ـيــاســي ب ـي ـنــه وبـ ــن أمــن
رويحة.
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«األحد» ضد سوريا
خدمة للعراق
من ّبني الوثائق التي نجت من التلف تقرير "سـ ّـري" كتبه أحد املخبرين،
بخط اليد ،ورفعه الــى األمير فريد شهاب في  18شباط  1953بعنوان:
"مجلة األحــد وأسـبــاب حملتها على ســوريــا واململكة الـسـعــوديــة"ّ .
النص
الحرفي للتقرير املؤلف من صفحتني هو اآلتي:
"ما إن وقع اإلنقالب العسكري الثالث في سوريا على يدي العقيد أديب
الشيشكلي (ال ـصــورة) ،حتى كانت مجلة «األح ــد» الـصــادرة فــي بيروت
وصاحبها السيد رياض طه يعمالن بقوة واندفاع ملصلحة هذا االنقالب
العسكري وصاحبه العقيد الشيشكلي ،وذلك بتدخل املشرف على تحرير
املجلة عامذاك السيد قدري قلعجي ،الذي أصبح في ما بعد مديرًا ملكتب
صحافة الجيش السوري ،وسندًا قويًا للعقيد الشيشكلي.
وفي الوقت ذاته كانت هذه املجلة تحمل ،في كثير من األحيان ،على بعض
ّ
وتشهر بهم ،وتنشر صورهم بما
األمراء من أفراد البيت السعودي املالك،
ّ
ال يتفق مع كرامتهم مما كــان يغضب املفوضية العربية السعودية في
بيروت ،ويدعو لعرض شكواها على السلطات اللبنانية املختصة سواء
ب ــوزارة الخارجية أو مديرية األنـبــاء في بيروت التخاذ بعض اإلج ــراءات
ضد هذه املجلة.
ً
لقد كانت املفوضية السعودية في بيروت تظن أوال :أن أسباب موقف املجلة
العدائي من األمــراء السعوديني واململكة يعود إلى رغبة صاحبها السيد
ريــاض طه في الحصول على مبالغ من املــال ،ولكنه كان في الواقع يعلن
بأنه ليس لــه أيــة رغبة فــي ذلــك وإنـمــا هدفه اإلص ــاح بــأن يشمل اململكة
ً
السعودية وأمرائها ،وكانت السلطات اللبنانية املختصة تتدخل فعال لعدم
تكرار الحملة.
وبينما املجلة سائرة في موقفها اإليجابي من سوريا والعقيد الشيشكلي
والسلبي من اململكة السعودية ،فــإذا بها ّ
تتغير فجأة بالنسبة لسوريا
فقط ،وتحمل على سوريا والشيشكلي ،فاتخذت الحكومة السورية بعض
اإلجراءات ضد املجلة وصاحبها ومنها عدم دخولهما لسوريا.
لـقــد رح ــت أراق ــب أس ـبــاب ه ــذا الـتـطــور وأب ـحــث عـنــه ،ال سيما والحكومة
ّ
املجلة
الـلـبـنــانـيــة فــي حــالــة ال ـت ـفــاوض مــع س ــوري ــا ،وأخ ـي ـرًا ت ـبــن لــي ب ــأن ّ
وصاحبها يسيران بتوجيهات عراقية صرفة .وإليكم اإليضاح كما تلقيته
من شخص لبناني كان في بغداد وعاد منذ ثالثة أيام فقط إلى بيروت:
أ ـ ـ لقد ارتبطت مجلة «األحد» بالسياسة العراقية ارتباطًا وثيقًا ،لقاء نفع
مادي ،وذلك بواسطة املفوضية العراقية في بيروت.
ب ـ ـ ما إن انتهت االنتخابات النيابية في العراق ،حتى سمحت املفوضية
َ
ملندوبي املجلة أحدهما يدعى «توفيق» والثاني يدعى
العراقية املــذكــورة
«ودي ــع» بــالــدخــول إلــى ال ـعــراق ،فأرسلهما السيد ريــاض طــه فــي سيارته
الخاصة ويسوقها سائق خاص ،وكان أحد املندوبني «ويعتقد أنه توفيق»
ترافقه زوجته ،فوصل األربعة إلى بغداد ونزلوا في فندق «الجامعة العربية»
وذلك لجمع االشتراكات من العناصر التي صدرت تواصي القصر امللكي
العراقي لها باالشتراك في هذه املجلة .وكــان سفرهم من بيروت حوالى
منتصف شهر كانون الثاني املاضي.
ج ـ ـ وفــي يــوم السبت  24كــانــون الـثــانــي املــاضــي لحق السيد ري ــاض طه
َ
بمندوبيه إلــى بـغــداد ،ونــزل على حساب الحكومة
صاحب املجلة نفسه
العراقية أو القصر امللكي في فندق «سميراميس» وراح السيد عبد الرزاق
الـهــالــي أحــد كـبــار موظفي القصر امللكي فــي بـغــداد ي ــزوره فــي الفندق
على التوالي ،وكذلك شقيق عبد الــرزاق نائب البصرة السيد عبد الحميد
الهاللي كان يزوره في الفندق ملساعدته في تحصيل االشتراكات ،وإعطاء
التوجيهات الالزمة إليه.
د ـ ـ وفي يوم األحــد األول من شهر شباط الحالي زار السيد عبد الــرزاق
الهاللي السيد رياض طه في الفندق وأعلمه بأن سمو الوصي على العرش
األمير عبد اإلله على استعداد الستقباله في ذات اليوم ،فاستقبله سموه
ً
ً
فعال في القصر وقتًا طويال وأكرمه ماديًا.
هـ ـ ـ لقد عاد السيد رياض طه من بغداد إلى بيروت في اليوم التالي ـ ـ أي
في يــوم االثنني  2شباط الـجــاري ـ ـ كما عــاد مندوباه إلــى بيروت بعد أن
جمعوا ما أمكن من بــدل االشـتــراكــات واإلكــرامـيــات الخاصة من القصر
امللكي والحكومة.
إن مجلة األحد أخذت تنتشر في العراق بقوة ،بعد هذه الزيارة ،فقد راحت
تحمل التوجيهات السياسية ضد سوريا والعقيد الشيشكلي بالشكل
الذي يحلو لبعض كبار رجاالت السياسة والحكم في العراق ،مما قد يؤثر
في مجرى العالقات بني لبنان وسوريا".

