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        داءداءداءداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهاهاهاه
  إلى روح األميرة السعودية التي تحملت وحدها وزر اخطاء اسرتها ومجتمعها* 
إلى روح الصمود والعزيمة التي يجب أن يتحلى بها اليوم شعب الجزيرة العربية العظيم حتى * 

  .لفاسد الجاثم على أرضه الطاهرةبتغيير هذا النظام ا.. يتحقق له النصر
إلى ابناء الخدم واألمراء، عسى .. إلى ابناء الجواري واألميرات.. إلى األسرة السعودية بأكملها* 

وأن .. وأن يكتفوا بما نهبوه حتى اآلن من خيرات الجزيرة العربية.. أن يعود اليهم وعيهم المفقود
وأن يعلموا أن األميرة التي قتلت .. بهم قد آن أوانهوأن وقت حسا.. يعلموا أن اهللا يمهل وال يهمل

  .ليست هي العاهرة الوحيدة وأن الملك الذي قتل ليس هو الظالم الوحيد لشعب الجزيرة الصامد
إلى الذين حاربوا خروج هذا الكتاب إلى النور والى كل الذين يعقدون انهم باموالهم *

  .وسلطانهم يملكون األرض ومن عليها
عن أن يكون قد وفقنا اهللا سبحانه وتعالى عن . لئك أقدم هذا الجهد المتواضعإلى كل أو •

يمكنه .. شريف.. حر.. وادعو في كل مواطن عربي.. وضع شمعة خافتة تنير لهم طريقهم المظلم
  )..ص(أن يساهم في توضيح معالم الطريق الصحيح أن يتذكر قول رسول اهللا 

وهذا .. وأن لم يستطع فبقلبه.. ان لم يستطع فبلسانهو.. من راى منكم منكرا فليغيره بيده"
  وأن يعمل به" اضعف االيمان

  .توفيق عبد الحي
        ........موت أميرةموت أميرةموت أميرةموت أميرة

        أم موت النظام السعوديأم موت النظام السعوديأم موت النظام السعوديأم موت النظام السعودي
        مقدمـة مقدمـة مقدمـة مقدمـة 

، وفي ساحة ما اعتاد الناس أن يروا فيها سوى السيارات، أتي ١٩٧٧في يوم من أيام صيف عام 
نزلت من السيارة حتى اقتيدت إلى وسط الساحة وأقعدت بامرأة ملفوفة بالعباءة والخمار، وما أن 

بعدها . ثم اطلقت عليها ست رصاصات من فوهة مسدسين خرت على أثرها مضرجة بدمائها. عنوة
أتي بشاب حاسر الرأس، مكتوف اليدين منهوك القوى، وما أن ترجل من السيارة حتى وقع نظره 

 قليل من الناس، فانحنى برأسه انحناءة في دمها أمام جمع" تضطرب فيه"على فتاة تتشحط 
. خفيفة كمن يؤدى التحية، تحية الوفاء والوداع، ولم تترك تلك االنحناءة شكا في أنه أدرك من هي

نظره بهذا المنظر، قبل أن يلقى نفس المصير، ولهول " يمتع"وكان الجالد األكبر يريد للفتى أن 
وخطا خطوات معدودة نحو منتصف الساحة فأمره ثم استعاد الفتى بعضاً من قواه، !.. المنظر

الجالد الصغير بأن يجثو على ركبتيه وما أن جثا حتى وخزه بسيفه، فمد الشاب عنقه، فسارع 
الجالد ليحتز رأسه بضربة واحدة، إال أنه تعثر فالحق الضربة بضربات حتى بلغت ستا، وهوى 

دا للمرة الثانية في عدد الطلقات ويا للصدفة فقد اتح. الشاب جثة هامدة مضرجة بدمائها
  .والضربات، فكان نصيب كل منهما ستا
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 هذان المشهدان المأساويان تما في لحظات خاطفة، احتسبت اثناءها االنفاس في الصدور،
ثم تفرق الجمع وافراده في ذهول ما بعده ذهول، وحيرة ما بعدها . واطبق صمت رهيب على الساحة

وا، في حالة كهذه، أن يسمعوا بيانا يوضح إسم المعاقب، والجريمة التي حيرة، وال سيما انهم اعتاد
. اقترفها، والحكم الصادر بشأنها، وغير ذلك من األمور، أما هذه المرة فلم ينبس احد بكلمة واحدة

  كما أنهم يشاهدون ـ الول مرة ـ امرأة تطلق عليها النار، فماذا عسى أن يكون امرها؟
علة أنه بقتل هذين المنكودين، وبصمته المطبق عن امرهما قد قبر  لقد ظن صاحب هذه الف

ولكن هيهات أن تقبر الحقيقة، فالحقيقة حية ال تموت، بل ! الخبر معهما، وقطع دابره، وازال اثرة
أن تلك الفعلة، وما احاط بها من غموض كانت مدعاة الثارة موجة من التساؤالت والتحريات 

ل مأساة مروعة اخذت تنكشف يوما يعد يوم حتى اكتملت في مطلع عجلت اماطة اللثام عن فصو
، وتعززت بصورة فوتوغرافية للمشهد التقطها شاب انجليزي كان بين المشاهدين، وبجعبة  ١٩٨٧عام 

عند جهينة "مملوءة باالخبار والصور والذكريات لمربية المانية كانت تعمل في قصر األمير، و 
 أن تجد تلك المأساة ممرا لها ـ في الطريق المكتظ بالمال السعودي ـ وكان ال بد". الخبر اليقين

إلى االعالم الخارجي، فتناولتها بعض وسائل االعالم على نحو مقتضب، ولكنه مثير، بل وتعدى 
أن بريطانيا تشارك في مشاعر : "األمر نطاق االعالم عندما أعلن ناطق باسم الحكومة البريطانية

  ".ها على نطاق واسع لمأساة اعدام األميرةاألسى التي اعرب عن
وهنا اقام الحكم السعودي الدنيا، فاخذ يرغي ويزبد ملوحا بايقاف كل االتفاقيات المالية 
واالقتصادية المعقودة بين الحكومتين التي تبلغ في مجموعها آالف الماليين، اعتذرت بريطانيا 

 وسخرت الصحافة البريطانية من ذلك للحكم السعودي،" دافيد واين"بشخص وزير خارجيتها 
أن الدكتور دافيد اوين : "البريطانية في مقال افتتاحي لها" صن"االعتذار حيث قالت صحيفة 

أما ". المنبطح على األرض والمدعو وزيرا لخارجية بريطانيا يعتذر إلى المملكة العربية السعودية
أركع على ركبتيك يا : "يد اوين ما نصهفقد قالت بهذا الصدد مخاطبة داف" الديلي ميل"صحيفة 

  ".دكتور واين قبل أن يقطعوا شحنات النفط
وهكذا لم يستطع الحكم السعودي أن يحول دون كشف حقيقة تلك المأساة، أما تهديده 
للحكومة البريطانية، فقد آل إلى ما الت عليه جميع تهديداته، فهي ال تعدو كونها زوبعة في 

من كان بيته من زجاج، عليه أن ال : " السعوديين ينطبق عليهم المثل القائلفنجان، ذلك ألن الحكام
  ".يرشق الناس بالحجارة

والبيت السعودي من زجاج شفاف ال يقوى على شيء، ولذا فالحكام السعوديون ليسوا اهال 
مان وانما هم أهل لالبتزاز والتشهير وهما أمران ال يستطيعون درءهما اال بأث. للتهديد والوعيد

باهظة من ثروة الشعب والبالد المنكوبين بهما، فلقاء التستر على مخازيهم تهدر ثروة الشعب 
  .وممتلكاته، والحكام السعوديون هم دائما الصيد السهل حتى لألغرار



  ٤

        عـود على ذى بـدء عـود على ذى بـدء عـود على ذى بـدء عـود على ذى بـدء 
، أي بعد أكثر من عامن ونصف العام على مأساة األميرة، وأكثر من عام على ١٩٨٠في ربيع عام 

فتضاح أمرها، وبعد أن ظنت الحكومة السعودية أن المسألة برمتها قد طويت إلى االبد، نمي إلى ا
الحكومة السعودية ان فيلما سينمائيا حول المأساة، نفسها وشيك العرض من قبل محطة 

 عند ذلك اسرعت السلطات السعودية وبتكتم شديد لوأد هذه A.T.Vبريطانية مستقلة للتلفزة هي 
 من جديد ألنه إذا ما قدر لها أن ترى النور فسيكون أثرها اشد وطأة ووباال على األسرة الفضيحة

الحاكمة مما سبق النها ستبرز، هذه المرة، في صورة ناطقة مرئية، وستكون أصداوها سهلة النفاذ، 
اة سريعة االنتشار، قوية التأثير، هذا من ناحة، ومن ناحية أخرى فإن الفيلم ال يقتصر على مأس

األميرة كحدث مستقل، وانما يطرح على بساط البحث وضع األسرة برمتها، وطبيعة حكمها، وما 
هي عليه من تناقض كلي مع الدين اإلسالمي، وانغماس في الفساد، وما مأساة األميرة اال مجرد 

  .مدخل الزمة مستفحلة
ة للفيلم، مزودة اياهم ذلك كله اوفدت األسرة الحاكمة ممثلين عنها للتفاوض مع الجهة المنتج

في البدء طلب الوفد مشاهدة الفيلم، ولبي طلبه في عرض خاص به، حاول الوفد . بكل غال ونفيس
اثناءه أن يكظم غيظه وغضبه ولكن دون جدوى، فما أن انتهى العرض حتى بدت امارات االمتعاض 

ثم . ه لم يفلح في رجائهوقدم الوفد رجاء بان ال يبث الفيلم، ولكن. مرتسمة على الوجه الشاحبة
يقضي باقتطاع مشهدين من مشاهد " متواضع"عاود الوفد المحاولة ثانية عندما تقدم بطلب 

واالميرت يراقبنهم على بعد لالنتقاء " يعرضون"االول، مشهد الرجال وهم يرقصون : الفيلم
 على الطريق والثاني، مشهد األميرات السائبات وهن يجلن في سياراتهن الفارهة. واالختيار

الصحراوي الصطياد من يروق لهن من الشباب الذين يستقلون بدورهم سياراتهم على نفس 
  .الطريق

اال أن هذا الطلب هو اآلخر قد رفض، وبالتأكيد ما كان الوفد ليكتفي بهذين المشهدين لو أن 
ذه المحاولة وبعد ه. طلبه قد لبي، حيث أنه كان في مهمة تهدف إلى االجهاز على الفيلم برمته

الفاشلة لجأ الحكم السعودي إلى ورقته المفضلة، ورقة المال، فرمى بها، وكانت هي االخرى رمية 
  .خائبة

واخيرا اخذ الفيلم طريقه إلى النور متخطيا جميع الحواجز السعودية، فبث أول االمر من قبل 
 عندها استشاطت الحكومة ، ثم توالت العروض،١٩٨٠/ ٤/ ٩الشركة البريطانية المستقلة مساء يوم 

السعودية غضبا، وازدادت تخبطا واضطرابا، واقامت الدنيا من جديد على الفيلم ومنتجيه وممثليه 
وعارضيه ومن وراءهم ووراء ورائهم، مهددة متوعدة، ولكن سرعان ما آلت الغضبة الثانية إلى ما آلت 

ا كانت مزاعم سعودية ينطبق عليها إليه الغضبة األولى، فهي بالتأكيد ليست غضبة مضرية، وانم
  :قول الشاعر

  ابشر بطول سالمة يا مربع         زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاًَ
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، وشرع في عرضه من "مقتل األميرة"ان فشلت الحكومة السعودية في مساعيها لمنع عرض فيلم 
 بوسع النظام السعودي ، لم يعد٩/٤/١٩٨٠قبل المحطة البريطانية المستقلة، يوم األربعاء الموافق 

بعد كل هذا اصدرت وزارة الخارجية ... ان يدس رأسه في التراب ويتجاهل هذه الفضيحة الكبرى
ثم اعقبته السلطات السعودية باثارة زوبعة حول . بيانها الذي كان ايذانا ببدء الحملة السعودية

  . في الخمروالتهم، وقالت فيه ما لم يقله مالك" النعوت"الفيلم موجهة له شتى 
وحرصا منا على تقديم صورة دقيقة وامينة عن المزاعم السعودية، سنترك التعبير عنها 
للسلطات السعودية واجهزتها ووسائل اعالمها باعتبار انها خير من يعبر عنها، وذلك دفعا الي 

لكبار التباس أو تقول معتمدين في ذلك على البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين السعوديين ا
والصغار، وعلى ما قالته االجهزة السعودية واالجهة التابعة، وعلى الصحف السعودية وبعض 
والصحف الموالية مع تعقيبات مقتضبة، وبعد استيفائها سنعقب عليها بتفنيذ كامل لتلك 

  :وسيرى القارىء من خالل متابعته للبحث أنه يتألف من الموضوعات التالية. المقوالت
  .إلسالمالفيلم وا* 
  .الفيلم بين االوصاف السعودية والحقيقة* 
  .من وراء الفيلم* 
  .المواقف السعودية من عارضي الفيلم، والمواقف المقابلة* 
  .يوميات استجداء التأييد* 
  .الخاتمة* 
  

        الفيلم واإلسالمالفيلم واإلسالمالفيلم واإلسالمالفيلم واإلسالم
وأنه يسىء لعقيدتهم ! لقد ادعى الحكام السعوديين أن الفيلم ضد اإلسالم والمسلمين

ولتقاليده وقيمه " السعودي"وللشعب ! ويوجه األذى للقلب النابض لإلسالم! ليدهم وتراثهموتقا
واطنبوا كثيرا في هذه االدعاءت في محاولة مستميتة ! الخ.. العليا وطريقة حياته االجتماعية

ولذا اولى بيان وزارة الخارجية هذه المزاعم . لجعلها لب المسألة وجوهرها، بل المسألة برمتها
غير أن البرنامج المشار اليه : "اهتماما خاصاً عندما قدمها المشار اليه على كل ما سواها حيث قال

لم يكن في الواقع سوى استخفاف صارخ، واساءة بالغة إلى الدين اإلسالمي الحنيف وشريعته 
  ".والى ستمائة مليون مسلم يفخرون بانتمائهم إلى هذا الدين الحنيف في العالم.. السمحاء

أن البرنامج لم يكن سوى تهجم رخيص : "واخيرا كان ال بد للبيان أن يستكمل مزاعمه فادعى
ولكن ". على المثل العليا والتقاليد في المملكة العربية السعودية قلب العالم اإلسالمي النابض

يعته البيان ـ الذي اعتبر الفيلم استخفافا صارخا واساءة بالغة إلى الدين اإلسالمي الحنيف وشر
وكان . إلى آخر تلك السلسلة من النعوت ـ لم يقدم دليال واحدا يؤيد فيه ما ذهب اليه.. السمحاء

يفترض بالبيان، وخصوصا إذا ما صدر عن رأس الدبلوماسية، أن يشير إلى المواضع والمواقف التي 
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ها االدلة تضمنت تلك المزاعم، ويقدم حججا مقنعة بدال من اصدار احكام اعتباطية مطلقة تعوز
وكان ال بد ". فاقد الشىء ال يعطيه"وتنقصها الوقائع واالسانيد، اال ان البيان قد خال من كل ذلك و 

أن : "أن يتناغم القائم باعمال السفارة السعودية في لندن مع وزارته ويجتر ما قالته، ويعلن
 طريقة الحياة  كان هجوما على عقيدة اإلسالم ومشاعر ستمائة مليون مسلم وعلىجالبرنام

  ".االجتماعية في المملكة العربية السعودية التي هي قلب العالم اإلسالمي
الخ كما .. استخفافا صارخا وإساءة بالغة إلى الدين اإلسالمي الحنيف" البرنامج"وهكذا لم يعد 

 قالت وزارة الخارجية، وانما اعتبره القائم باالعمال هجوما على عقيدة اإلسالم، وعلى طريقة
  .دون ان يوضح شيئا من ذلك! الحياة االجتماعية في المملكة قلب العالم اإلسالمي

مع القائم باالعمال السعودي في لندن أيضاً قال فيه " البالد"وفي اتصال هاتفي اجرته صحيفة 
أن عرض الفيلم يأتي في اطار حملة مغرضة ضد المملكة والمسلمين ككل باعتبار أن : "ما نصه

أكد "بعده جاء دور السفير السعودي لدى هولندا الذي ". مة العالم العربي واإلسالميالمملكة زعي
أن الفيلم المذكور يشكل اعتداء على الدين اإلسالمي الحنيف ألنه يشوه الحقيقة وبعيد كل البعد 

  ".عن النزاهة
ا في أنه يعكس صورة كاذبة، بكل م: "اما السفير السعودي لدى واشنطن فقد قال عن الفيلم

" تواضع"ونرى السفير هنا قد ". الكلمة من معنى، للحياة والدين والتقاليد في العربية السعودية
دون أن يعمم ذلك على ! عندما اقتصر االمر على الدين والعادات والتقاليد في العربية السعودية

  .سائر المسلمين
 مع طلبة الجامعة ١٩٨٠/ ٤/ ١٥إلى لقاء اجراه وزير الداخلية السعودية في " عكاظ"واشارت 

، وقد تضمن اللقاء اشارة واضحة من قبل "مفتوح"اإلسالمية في المدينة المنورة، وصفته بأنه 
أنه لشرف عظيم للمملكة ملكا وحكومة : "الوزير إلى موضوع الفيلم دون أن يذكره باالسم، حيث قال

أن التزام المملكة .. نه دستور الدولةأن نحكَّم اإلسالم في كل كبيرة وصغيرة من امورها أل.. وشعبا
بالحفاظ على العقيدة اإلسالمية والمثابرة والتصميم على تطبيقها كما نزلت في كتاب اهللا وسنة 

وأوضحت الصحيفة أن الوزير كان يشير بذلك  ". نبيه هو أقوى من كل الخصوم بفضل اهللا تعالى
". لحاضر بأشكال مختلفة وأساليب متنوعةإلى الذين يحاربون العقيدة اإلسالمية في عالمنا ا"

وكم يتمنى ! وهذه إشارة صريحة إلى الفيلم باعتباره شكال من تلك اإلشكال، وضربا من ضروبها
المرء لو أن ما قاله الوزير كان صحيحا، فلو كانت األمور كما قال، لجنبنا الوزير وحكومته هذه 

ألمير الوزير كان يملي عليه قول ذلك للدفاع عن الشرور والمفاسد وويالتها، ولكن يبدو أن مركز ا
وبعد يومين نشرت الصحيفة نفسها اقواال . عيوب نظامه بصرف النظر عما إذا كان محقا أم ال

بالتأكيد أنه مقابل هذا العمل العدواني ضد اإلسالم : "لألمير في لقائه المفتوح جاء فيها
مسؤولية هنا على الجميع فاالمر ال يخص والمسلمين يجب أن يقابل بعمل مماثل يدحره، وال

وهذه ". الخ.. المملكة العربية السعودية وحدها وال يخص حكومتها بل يخص المسلمين جميعا
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ولم يسمه باسمه، " فيلم"اشارة اخرى واضحة إلى الفيلم رغم أن االمير لم يذكر ـ مجرد ذكر ـ كلمة 
ي التعليق على الفيلم في مناسبة أخرى اخوه وتاله ف! أال أنه اعتبره عمال عدانيا ضد اإلسالم

األمير عبد المحسن، أمير منطقة المدينة المنورة الذي عودنا أن يدلي بدلوه في مثل هذه 
وما .. عن انعاكاسات الصورة االصلية لالسالم": عكاظ"المناسبات، فعندما سئل من قبل صحيفة 

ستوى الرسمي والمستوى الشعبي؟ اجاب هي ردة الفعل في المملكة العربية السعودية على الم
جميع المصادر الرسمية والشعبية والديبلوماسية استنكرت هذه الدعاية العدائية ضد : "قائال

فما الفيلم من وجهة نظر األمير ". المملكة واإلسالم وعبر الجميع عن ازدرائهم تجاه هذه الحملة
وعبر : "الطة االولى، اما الثانية، فهي قولههذه هي المغ! سوى دعاية عدائية ضد المملكة واإلسالم

هذا ما اعتاد بعض " استفتائه"لقد فاق االمير في ! وانى له معرفة ذلك؟.. ، فأين الجميع"الجميع
، وما الهامش الذي تركوه اال %٩٩، ٩٩الرؤساء أن يعلنوه بشأن انتخابهم، فهم ال يقبلون باقل من 

  .رك حتى مثل ذلك الهامشاما األمير فلم يت! لكي يصدقوا كذبهم
وهذه الهجمات االعالمية ضد اإلسالم والمملكة العربية السعودية بدأت : "ثم اضاف األمير قائال

منذ خمس سنوات بشكل مسعور من جهات عدة جميعها استعرت وتوحدت في هدف وأحد هو 
  ".تضليل المواطن في المملكة

متحاشيا ذكر " الهجمات االعالمية"شار إلى أما أمير منطقة مكة المكرمة، االمير ماجد فقد ا
محاولة للنيل من اإلسالم والمسلمين وبصورة خاصة في "ومعتبرا اياه في نفس الوقت " فيلم"كلمة 

وانفرد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، عن زمالئه في الجامعات ". المملكة
لقد اثار الفيلم : "ير البريطانيين وجاء فيهمااالخرى، بارسال برقيتين لوزير الخارجية والسف

 من جمادى االول قلقنا وقلق كل منسوبي الجامعة ٢٣ في  E.T.Tالتلفزيوني الذي عرض عبر 
اإلسالمية بالمدينة المنورة اساتذة اُطالبا وموظفين، بما انطوى عليه من تهجم على عقيدة 

لم يستوف ) عبد اهللا الزيد(ن االستاذ الدكتور ويبدو أ". المسلمين واالحكام والعقوبات اإلسالمية
 A.T.V كما قال وانما عبر محطة E.T.Tفي احتجاجه عناصر الجد، ألن الفيلم لم يعرض عبر 

  .وهذا وحده كاف لتوضيح مدى جد ودقة حكمه على الفيلم
ونظرا لشدة وطأة ما احدثه الفيلم على الحكم، عقد مجلس الوزراء اجتماعا لهذا الغرض، 

ان مجلس : " بتصريح لوزير اعالمها جاء فيه١٩٨٠/ ٤/ ٢٤طالعتنا الصحف السعودية بتاريخ و
الوزراء بحث في اجتماعه مساء اول امس العالقات السعودية البريطانية في ضوء الموقف السلبي 
الذي اتخذته الحكومة البريطانية من عرض الفيلم التلفزيوني المشين، والحملة االعالمية 

والتعدي على القيم ..  التي رافقته وهدفت إلى النيل من مبادىء الشريعة اإلسالميةالمغرضة
فالوزير اعتبر الفيلم مشينا ". والتجريح لمشاعر الشعب السعودي.. والتقاليد العربية اإلسالمية

 ولكنه لم يضوح على من تقع شائنته، كما أنه ميز بين الفيلم وبين ما اطلق عليه الحملة االعالمية
والتعدي على التقاليد .. وهدفت إلى النيل من مبادىء الشريعة اإلسالمية"المغرضة التي رافقته 
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وال نعرف فيما إذا قصد الوزير ". والتجريح لمشاعر الشعب السعودي.. والقيم العربية اإلسالمية
ة مقنعة بالحملة المغرضة الفيلم نفسه، أم أنه اراد الهروب من مسألة شائكة ال يمتلك فيها حج

كما أن الوزير قد . والسيما تلك التي هي في منأى من السيف والمال السعوديين! لوسائل االعالم
  .عندما اعتبر أن الفيلم تعديا على القيم والتقاليد العربية" دائرة العدوان"وسع من 

  .وهكذا عبرت الحكومة السعودية عن موقفها بشان الفيلم
أن الشيخ محمد على " البالد"سلطة السعودية فذكرت صحيفة ثم جاء دور االجهزة التابعة لل

ندد بالهجوم "الحركان ـ الوزير السابق، واالمين العام لرابطة العالم لرابطة العالم اإلسالمي حاليا ـ 
االعالمي الشرس من جانب اجهزة الدعاية الغربية ضد اال سالم ومبادئه وتشريعاته، وضد المملكة، 

فاستخدمها اربع مرات " ضد"واالمين العام للرابطة لم يرأف بـ ".  معتقداتهموضد المسلمين، وضد
وتبعه معاونه، االمين العام المساعد للرابطة، السيد محمد . دون أن يوضح لنا ابعاد هذه االضداد

اكد استنكار الرابطة الشديد لالستهجان الفظيع واالستخفاف البغيض الذي "صفوت السقا، الذي 
وأشار أيضاً إلى ". وساط االعالمية في لندن ضد كل المسلمين في انحاء المعمورةمارسته اال

والمملكة التي تقوم على رعاية وخدمة .. النيل من اإلسالم"الهجمة الشرسة التي تهدف إلى 
  ".الخ.. الحرمين الشريفين ومهبط الوحي

العالم الذي ادلى بتصريح وبعد الرابطة اإلسالمية جاء دور منظمة المؤتمر اإلسالمي وامينها 
أن هذه الحملة تهدف من ورائها إلى التعريض بديننا الحنيف "جاء فيه " الجزيرة"خاص لصحيفة 

ثم تبعته منظمته، ". من خالل تقديم مظاهر مشوهة للشريعة اإلسالمية واالستخفاف باإلسالم
بثه التلفزيون البريطاني أن العرض الذي : "منظمة المؤتمر اإلسالمي التي اصدرت بيانا جاء فيه

والذي تضمن تهجما على المملكة العربية السعودية " مقتل أميرة"يوم االربعاء الماضي بعنوان 
بصورة خاصة وتشويها للدين اإلسالمي الحنيف بصورة عامة ليمثل في الواقع حلقة من مخطط 

جم على المملكة وتشويه فما الفيلم ال ته". الخ.. واسع النطاق يسهدف اإلسالم واالمة العربية
  .وهكذا دواليك! للدين، بل وحلقة من مخطط واسع يستهدف اإلسالم واالمة العربية

الذي يفترض أن يكونوا على رأس المعمعة لو كان الزعم السعودي صحيحا، " رجال الدين"أما 
، أن وقد راجت اشاعة لم نتأكد من صحتها، مفادها. فانهم لم يدلوا بدلوهم في بداية األمر

لينجدوها في ورطتها هذه بفتاوى أو بيانات أو مقاالت " رجال الدين"السلطات السعودية لجأت إلى 
قد تفاوت ازاء هذه الرغبة الرسمية، " رجال الدين"اال أن موقف . تؤيد ادعاءاتها وتجنبها االحراج
من لبوا من فما كان من السلطات السعودية أال أن استنجدت ب. فمنهم من ابى ومنهم من لبى

اتباعها في مجلس القضاء االعلى فحركتهم الصدار ما يعزز موقفها، فكان ذلك البيان الذي جاء 
ولعل ما عزز هذه . متأخرا اكثر من نصف شهر على بدء الحملة السعودية، وقبل انتهاءها باسبوع

دين ببيان أخر، كما أن الرواية ان البيان قد صدر متأخرا اوال، واقتصر عليه ثانيا فلم يعقبه رجال ال
وتجنب البيان الحديث عن الزنا رابعا، واكتفى بالحديث عن . مصدريه اغفلوا ذكر اسماءهم ثالثاً
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/ ٢٠بتاريخ "وقد جاء في البيان المذكور ان المجلس عقد جلسة . االختالء فقط وشتان ما بينهما
 والذين اقدموا على عرضه، يعد قرار اوضح فيه أن ما قام به منتجو الفيلم"أتخذ فيها " ١٩٨٠/ ٤

ثم استنكر ". تجنبا على اإلسالم وتشويها للحقائق وافتراء على نظام اإلسالم واحكامه القويمة
إنتاج الفيلم الكاذب واختالق االوصاف الفجرة واالفتراء على هذه البالد وأهلها ودينها "المجلس 

المحافظ وعدوانا عليه وتشويهاً لموقفه لترويج باطلهم واشاعة خبثهم حسدا لهذا البلد المسلم 
مما يوضح أن البيان كان اكثر من " النعوت"وهذا المسلسل السعودي نفسه من .." الخ.. السليم

وال ندري إذا كان اعضاء المجلس قد شاهدوا . لما طلبته السلطات السعودية" أمنية"استجابة 
  ، ام انهم اكتفوا بما قيل لهم عنه؟بانفسهم عرضا كامال للفيلم قبل أن يصدروا بيانهم هذا

لقد كان اولى بالمجلس ـ وهو مجلس يفترض فيه أن يجمع بين ضخامة المسؤولية وسعة  
المقدرة العلمية ـ أن يوضح اوجه التجني والتشويه واالفتراء على النظام اإلسالمي واحكامه وعلى 

  .هذه البالد واهلها ودينها
ي هذا المجال بفنون ما بعدها فنون، ولم ال وبعض اما الصحافة السعودية فقد اتت ف

: بعنوان" الجزيرة "الصحفيين ال يرون فيها اال اداة للتطبيل والتزمير واالرتزاق ففي كلمة لحصيفة 
تحدثت عن الذين وجدوا في الفيلم تجارة رابحة، وهم الذين مال الحقد االسود " هيهات.. هيهات"

ن اإلسالمي الذي يمثل عقيدة المملكة ودستورها ومصدر مبادئها على الدي"قلوبهم، فاعلنوا حربا 
في الحكم ومنهجها في الحياة، ومواقفها من قضايا االنسان من حث هو انسان في العالم 

عمالت بيحاًَ يسيء "ثم اعتبرته ايضا ! اذاً الفيلم عبارة عن حرب على الدين اإلسالمي". المضطرب
فهو إذا يسيء إلى اإلسالم والى المسلمين الذين "!  هذا العالملالسالم ولمشاعر مليار مسلم في

وفي تعليق . تجاوز عددهم، هذه المرة، ما ذكره بيان وزارة الخارجية باربعمائة مليون مسلم فقط
على ما قاله السفير البريطاني في مقابلة خاصة اجرتها معه ـ من أن الحكومة " الجزيرة"لجريدة 

السلطة لحظر البرامج التي تنتجها أية محطة تلفزة مستقلة، وال التدخل البريطانية ليس لديها 
اال اننا نرفض هذه الحجج الواهية ونؤكد أن على : "عليه بقولها" الجزيرة"في مضامينها، ردت 

بريطانيا أن تدفع ثمن هذا العداء السافر لإلسالم والمملكة، وأن تتحمل مسؤولية ما يترتب على 
مليئا "واعتبرت الفيلم " الجزيرة"وفي اليوم التالي عادت ". إلسالم والمسلمينموقفها المناهض ل

باالكاذيب الرخيصة وبكل انواع التشويه واالساءة إلى اإلسالم والمسلمين وعقيدتهم وتراثهم 
، قالت "قادرون على ردع االعداء"بعنوان " الجزيرة"وفي افتتاحية أخرى لصحيفة ". وتقاليدهم
ذا فنحن ال ولن نقبل أن يسىء أحد إلى تقاليدنا واعرافنا وقوانيننا واحكامنا التي وله: "الصحيفة

ياله من تقسيم ". نعتمد فيها على عقيدتنا الدينية، وهي عقيدة روحية تنظم وتحكم حياتنا المادية
! ولكن أياً من كل هذا على صعيد التطبيق؟! تقاليدنا، واعرافنا، وقوانيننا واحكامنا: لفظي جميل

أن الفيلم بمشاهد احداثه، وسياق حواره وابعاد مرامية، انما يشكل : "ثم تمضي الصحيفة وتقول
إساءة للعقيدة اإلسالمية واهانة لعقول ستمائة مليون مسلم في هذا العالم، تجسيد لهذه االساة 
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ة وابرزها في للمملكة باعتبارها اكبر الدول اإلسالمية مكان) الشخصية االعتبارية(وهذه االهانة في 
الساحة الدولية، وباعتبارها الدولة االولى في العالم اإلسالمي خاصة والعالم بصفة عامة التي 

فما الفيلم من وجهة نظر الصحيفة، اال اساءة للعقيدة !". تطبق احكام العقيدة اإلسالمية
ق احكام العقيدة اإلسالمية، واهانة لستمائة مليون مسلم وللشخصية االعتبارية للمملكة التي تطب

أشارت فيها إلى " حرب الصحوة اإلسالمية: "وكتبت صحيفة الجزيرة كلمة اخرى بعنوان! اإلسالمية
أن اهداف الفيلم تتجاوز حدود االساءة للمملكة والنيل من األسرة المالكة إلى ما هو اخطر واقدس 

لفيلم اذاً معركة حشد فيها فا: "الدين اإلسالمي عقيدة وتشريعا ومنهجا، ثم قالت.. عند المملكة
وهي ـ المعركة ـ جزء من حرب ضارية مدروسة ، اعداء اإلسالم والمسلمين اقذر ما لديهم من اسلحة

فالفيلم اذاً ضد " االستراتيجية ضد الدين اإلسالمي عزم اعداء اإلسالم على شنها بدون هوادة 
ثم . حرب ضارية مدروسة االستراتيجيةوهو اليعدو كونه جزءا من ! اإلسالم عقيدة وتشريعا ومنهجاً

 كانت هذه الحرب التي يشنها اعداء اإلسالم والمسلمين على اكمل وإذا: "تمضى الصحيفة فتقول
الحقد الذي انبثق من ، اإلسالم مصدرها الحقد على اإلسالم، اديان اهللا وخاتم الرساالت السماوية

 المسلمين في الربع االخير من القرن من صحوة، الرعب الهائل الذين انتظم اعداء اإلسالم
وتنذر الكفار والمشركين بان القرن الحادي ، تلك الصحوة الباهرة التي تبشر المسلمين.. العشرين

والعشرين سيكون في الرؤية الواضحة والفكر الثاقب قرن السيادة اإلسالمية على عقول ونفوس 
إذا جاء : ( أن تستشهد بالسورة الكريمةولم يفت الصحيفة". ووجدانيات المجتمع البشري بأسره

نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اهللا افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان 
أال لمن هدى اهللا إلى باب ، ال مفر: "؟ ثم أجابت)فأين المفر(وفي الختام تساءلت الصحفية ) توابا

، ب ـ الحرب يرجع إلى صحوة المسلمينوهكذا أوضحت الصحيفة أن سب" اإلسالم.. الخالص
السيادة اإلسالمية "وستكون ، أي بعد عشرين عاما، وبشرتنا بفتح وشيك يكتمل في نهاية هذا القرن

ولكن الصحيفة لم ". وال مفر من ذلك، على عقول ونفوس ووجدانيات المجتمع البشري بأسره
باسباب عجز الحكام " تنورنا"ها لم توضح االسباب التي جعلتها تبشرنا بالفتح الوشيك، كما ان

ولم تفسر لنا أيضاً كيف تحول ! السعوديين عن تحقيق الفتح طوال الثمانين عاما المنصرمة
موقف : "في كلمة لها بعنوان" الجزيرة"ثم عادت صحيفة ! لألجانب" مفتوحين"إلى " الفاتحون"

الوقحة، للعقيدة اإلسالمية ومصادر ان الهدف االول من الفيلم هو االساءة : "لتقول". شجاع وحاسم
فهذا هو الهدف ". فاالمر يتعلق بأقدس مقدسات المملكة قيادة وحكومة وشعبا.. تشريعها القضائي

فلربما قصدت ! ولكنها لم توضح فيما إذا كان هناك هدف ثان! االول من الفيلم كما قالت الجزيرة
قد قلبت االمر، وهربت من الموضوع " لجزيرةا"وهكذا نالحظ أن صحيفة . أنه الهدف االول واالخير

  .الحقيقي بخلط ال أول وال اخر
تستهدف "التي " الحملة االعالمية الغربية"فقد اطلقت على الفيلم " عكاظ"أما صحيفة 

وفي اليوم التالي كتبت كلمة أخرى تكلمت ". المملكة العربية السعودية ومبادىء العقيدة اإلسالمية
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أن تشوه الصورة النقية لهذه البالد ومحاولة "قدة والمأجورة التي تحاول فيها عن القوى الحا
وليس غريبا : "ثم ختمت كلمتها بقولها". الخ... الطعن في قوة التزام المملكة بشريعتها السماوية

أن تكون المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها عرضة للحمالت المسعورة اال أن الثابت هو 
رار لدينا على المزيد من االلتصاق بمبادىء الدعوة اإلسالمية واالصرار على المحافظة تزايد االص

فالحملة على ". على اصالة القيم والتقاليد التي أرست قواعد االستقرار واالمن في ربوع بالدنا
 المملكة قيادة وشعبا وتشويه الصورة النقية لهذه البلد كان بسبب تزايد االصرار على المزيد من

وهذا قول يدعو إلى السخرية، حيث لم يعد خافيا على احد ! االلتصاق بمبادىء الدعوة اإلسالمية
ثم عادت . أن الحكام السعوديين تفصلهم هوة سحيقة عن الدعوة اإلسالمية والدين الحنيف

وكتبت كلمة ثالثة تحاشت فيها أيضاً أن تذكر اسم الفلم، واستعاضت عنه بالحديث عن " عكاظ"
تستهدف المساس بمبادىء الشريعة اإلسالمية "والتي " ملة المغرضة لالعالم البريطانيالح"

ثم ". عقيدة المملكة وتمس مشاعر الشعب السعودي"وتنال أيضاً من ". والتعدي على القيم العربية
وفي ". الحمالت المدسوسة لتشويه صورة المملكة وعقيدتها وشعبها"حذرت بريطانيا من عواقب 

ر من نفس العبد عقبت صحيفة عكاظ على االجراء السعودي المتمثل بتأخير سفر مقال آخ
أن مشروعية : "السفير السعودي لدى بريطانيا، والطلب من السفير البريطاني بمغادرة البالد بقولها

هذا االجراء تستند إلى سلبية المواقف البريطانية فيما تتعرض له المملكة عقيدة وقيادة وشعبا 
على ) وبعض القنوات االعالمية الغربية المأجورة( تجريح واصرار االعالم البريطاني من حملة

المملكة عقدية : وهكذا خلط الحابل بالنابل، فالمستهدف من الفيلم". تحدى المشاعر اإلسالمية
وإذا كانوا في بريطانيا : "ثم اضافت الصحيفة قائلة". القيادة"وقيادة وشعبا، فحشر الجميع لتهريب 

يتعمدون االساءة إلى الدين اإلسالمي والمجتمعات والنظم اإلسالمية، فإن االمر يستوجب تحذيرا 
من مغبة االستمرار في هذه الحمالت والتي لن تؤثر فينا لقناعة االنسان المسلم بان عقيدته 
تحميه من االنحراف الذي سقط فيه المجتمع الغربي بعد امتهان كرامة االنسان فيه تحت زعم 

  .واخيرا اعتبرت الفيلم تشويها وتعديا على التقاليد اإلسالمية". الحرية
" الحمالت المغرضة"التي تحاشت هي االخرى ذكر الفيلم، وتحدثت عن " البالد"أما صحيفة 

ادركنا أن الحمالت المغرضة التي تشنها بعض وسائل االعالم ": رأي لها"مشيرة اليه، فقد قالت في 
 نابعة اال من حقد دفين وعداء محكم يجعلنا نؤكد أن خطنا الواضح على هذا البلد ليست

والتزاماتنا الكاملة بالتشريع اإلسالمي هو الهدف المباشر في استهدف المملكة من تلك 
وهذا يعني ان سبب إنتاج الفيلم يعود إلى التزام الحكام السعوديين بالتشريع اإلسالمي ". الحمالت

وكانت ": "البالد"وفي رأي آخر تحاشت فيه أيضاً ذكر الفيلم قالت ! ان ذلكالتزاما كامال واال لما ك
مظهرا من مظاهر . الحملة الشرسة على هذا البلد، وعقيدة هذا البلد وانسان هذا البلد

  فما الفيلم اال ضد هذا البلد، وعقيدة هذا البلد، وانسان هذا البلد". االستئساد
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جاء " المسلمون لن يسكتوا على المكائد"كلمة لها بعنوان فقد كتبت في " المدينة"اما صحيفة 
لقد انتج هذا الفيلم الذي هدف إلى النيل من اإلسالم، وتشويه شخصية المملكة العربية : "فيها

والمملكة العربية السعودية محور انطالق .. أوال ضد اإلسالم"ثم اعبترته ". السعودية، عناصر شريرة
حملة بذئية ضد "وعادت مرة ثانية واعتبرت الفيلم ". العالم كلهالعمل اإلسالمي في انحاء 

اساءة صريحة ومهينة للدين اإلسالمي الذي يعتنقه ماليين الناس من كل "ويتضمن .." اإلسالم
في كلمة لها على االجراء السعودي ضد " المدينة"واخيرا عقبت ". االجناس وفي كل القارات

حمالت الكذب والتضليل في االعالم "ل في نفوس المواطنين ازاء بريطانيا وما تركه من ارتياح كام
البريطاني التجاري والرسمي على حد سواء ضد الدين االسمي ومبادئه ومثله، وضد هذه المملكة 

وهكذا زورت مضامين الفيلم الستثارة مشاعر ". العربية السعودية وفلسفة شعبها في اسلوب الحياة
  .حال اقوال لم تستثر حتى كاتبيهاالمواطنين، ولكنها على كل 
التي تحاشت هي االخرى ذكر الفيلم، واستعاضت عنه بجملة " الندوة"ثم جاء دور صحيفة 

". واساءة متعمدة ضده.. تشويها لالسالم وافتراء عليه"واعتبرته " الحمالت المسمومة ضد اإلسالم"
يسىء إلى المملكة ويشوه مبادىء "ه وفي كلمة اخرى اشارت فيها الى الفيلم هذه المرة، وصفته بأن

من األفالم المخزية التي تشوه "اعتبرت فيها الفيلم " الرياض"وفي افتتاحية صحيفة ". اإلسالم
إلى قائمة ما احدثه الفيلم " الحضاري"وبذا اضافت الرياض صفة ". وجهنا اإلسالمي والحضاري

.. انه"اشارت فيه إلى " الصوات المسعورةا: "وكتبت الصحيفة نفسها مقاال الحقا بعنوان. من تشويه
من المحاوالت البغيضة والدس الرخيص على اإلسالم والمسلمين .. لم يخل زمن من االزمان

وهذه بديهية ال يختلف ". الخ.. بدوافع الحقد والكراهية والعداء السافر لهذا الكيان المتسامح
". ى الدين اإلسالمي ووحدة ابناء مجتمعهالدس الرخيص عل"اال أن لم تجد في الفيلم سوى . عليها

ثم عادت الرياض واعتبرته فيلما خياليا للمساس مباشرة . وهو أمر ينافي الحقيقة والواقع
" خيوط المؤامرة: "وفي مقال آخر بعنوان". بريطانيا السفلي: "باإلسالم، جاء ذلك في مقال بعنوان

رتها الصهيونية العالمية ضد المملكة أن القضية في جوهرها ما هي االقضية دب: "جاء فيه
  ".السعودية وضد العروبة واإلسالم

والخالصة أن الصحف السعودية صورت الفيلم على أنه ضد اإلسالم والمسلمين والبالد واهلها 
وهو أمر يراد منه صرف انظار . مقتفية بذلك اثر حكامها! الخ.. ودينها وتراثها وتقاليدها وعاداتها

  .ن الفيلم الحقيقية وتغطيه فضيحة الحكام السعوديينالناس عن مضامي
        تهافت المزاعم السعوديةتهافت المزاعم السعوديةتهافت المزاعم السعوديةتهافت المزاعم السعودية

ان السلطات السعودية واجهزتها ووسائل اعالمهـا قـد افاضـت فـي الحـديث عـن الفـيلم بمـا لـيس               
ولـذا نراهـا قلبـت األمـر      . فيه تحاشيا لمضمونة الحقيقي، وتعمدت توجيه انظار الناس وجهـة اخـرى           

وكــان حالهــا . ولــت أن تثيــر المــشاعر، وتــؤجج العواطــف لــشل العقــول وتطيلهــا  رأســا علــى عقــب، وحا 
كحال من يدخل على جماعة هانئة آمنة ويصرخ فيهم بأن خطرا مـداهما اصـبح علـى االبـواب فيفـر         



  ١٣

ذات مرة وهو يعرض قصة له في المـذياع  " اورسين ويلز"كل منهم إلى وجهة لم يتبصر بها، كما فعل      
هكذا ! ين في نيويورك بجعلهم يعتقدون بان أهل المريخ قد نزلوا على البرمخوفا جمهور المستمع

كـــان حـــال الحكـــم الـــسعودي الـــذي حـــاول أن يثيـــر حالـــة مـــن الفـــزع والرعـــب حـــول مـــصير اإلســـالم    
والمــسلمين والــديار المقدســة والتقاليــد والعــادات والتــراث ليخفــي فــضيحة ال يجــرؤ علــى االفــصاح   

مــسألة أخــرى، مــسألة ذات مقــام رفيــع لــدى المــواطنين، مــسألة القــيم      عنهــا، وتحويــل االنظــار إلــى   
فكانـت تلـك المعركـة     ! والمثل العليا البنـاء الـشعب وديـارهم المقدسـة باعتبـار أنهـا هـي المـستهدفة                 

الصاخبة التي افتعلتها السلطات السعودية، وتباكت فيها على اإلسالم والمسلمين، والقلـب النـابض          
، ولكنهـا  "المعركة"ليتسنى لها من هذا التباكي الهروب تحت نقيع ! يده وقيمهلالسالم والشعب وتقال 

فلماذا؟ ذلك ان االراجيف ال تصمد امام الحقائق حتى ولو ... لم تفلح في اخفاء ما قصدت إخفاءه
فما هو الصحيح في هذه الحملة . كان المال في عونها والجبروت في دعمها، فال يصح اال الصحيح  

ها خلـط الباطـل بـالحق؟ أن االدلـة التـي تـدحض المـزاعم الـسعودية ال تخفـى علـى مـن                التي اريد ب  
  ـ :لديه بصيرة ونلخص ابرزها على النحو التالي

أن الحكــم الــسعودي، الــذي دأب علــى تــسخير الــدين اإلســالمي الحنيــف الغراضــه الخاصــة     : أوالً
ل، مـا كـان ليتـورع عـن اسـتخدام      واتخذ منه مطية يمتطيها حينما يشاء وكيفما يشاء دون حيـاء أوجـ         

ولعل من . الدين كقميص عثمان في معركته ضد الفيلم لستر عورات لم يكن باالمكان التستر عليها
حسن الحظ أن الفيلم قد اصبح في متناول من يرغب االطالع عليه، وبالتالي يمكـن ألي أمـرىء أن     

 االطالع على الفيلم لم يجـدوا لتلـك   يرجع اليه ليتحرى بنفسه المزاعم السعودية، أن من اتيح لهم       
المزاعم ما يؤيدها، بل تأكدوا انها منافية للحقيقة والواقع، إذ أن الفيلم قد تضمن دفاعا حـارا عـن               

ولعـل خيـر دليـل    . اإلسالم باعتباره ثورة ضد الملـوك، وضـد الفـساد والتجهيـل والطغيـان واالسـتبداد             
مــا قالتــه مــديرة  : فــيلم مــن حــوار، ومــن ذلــك مــثال   نــسوقه إلــى القــارىء الكــريم بعــض مــا دار فــي ال   

.. انهم يستغلون اإلسالم. يشوهون اإلسالم) الحكام(إنهم هنا : "المدرسة للبنات في الجزيرة العربية  
الحجـاب شـيء عثمـاني، جـاء بـه      . ال حجـاب فـي اإلسـالم   .. وعقوباتهم وحشية ال عالقة لهـا باإلسـالم    

فتلـك  . ة امـر تلـك األميـرة لـم يكـن لهـا شـأن بتعـاليم اإلسـالم                طريقتي في معالج  .. الينا العثمانيون 
فهـل فـي هـذا القـول مـا      ". انما ارادوا أن يجعلوا منها درسا وامثولة ألنها تحدتهم        .. الفتاة لم تعترف  

إذا كـان رد المـديرة الـذي ورد فـي حـوار الفـيلم       . يشوه اإلسالم وينتقص منه، أم أنه دفـاع عـن اإلسـالم        
أنهـم يـصونون اإلسـالم ويرعونـه، وعقوبـاتهم      : حيح الـذي يريـدون أن تقولـه هـو        غير صحيح فهل الـص    

ــلب    ــن صـ ــاب مـ ــة، والحجـ ــالم"عادلـ ــا     "اإلسـ ــالمية، وانهـ ــشريعة اإلسـ ــا للـ ــم وفقـ ــرة تـ ــدامهم لالميـ ، واعـ
! عندها سيكون الفيلم من وجهة نظرهم خير معاد لالسالم، بل وربما خير داعيـة لالسـالم      ! اعترفت؟

ولكــن الحكــام هنــا . اإلســالم ديمقراطــي: "درســة فــي شــرح وجهــة نظرهــا قائلــة ثــم تمــضي مــديرة الم
فهـل هـذا    ". القـرآن يقـول أن الزعمـاء يجـب ان يختـارهم الـشعب             . ال ملوك في اإلسالم   . اوتوقراطيون

والحكــام هنــا ! اإلســالم دكتــاتورى: أم تــراهم يريــدون منهــا أن تقــول ! ضــد اإلســالم أو يــشوه اإلســالم؟ 



  ١٤

هــذا بالتأكيـد مــا يتفــق وهــوى  ! والقــرآن بتـوارث الحكــم؟ ! ملكيــة مــن صـلب اإلســالم وال! ديمقراطيـون 
الحكام السعوديين، ولكنه بالمقابل زعم يبرأ اإلسـالم منـه، فاإلسـالم ديمقراطـي، ولـو غـضب الحكـام            

وال ملوك في اإلسالم، وانما ائمـة وخلفـاء،   . السعوديون، والحكم السعودي ما هو اال حكم الطواغيت    
فــأين الحكــام الــسعوديون مــن كــل هــذا؟ إنهــم  . رث الخالفــة واالمامــة فــي اإلســالم وانمــا تختــاروال تــو

نحن االن نحاول أن نعود بالبالد إلى : "ولذا قالت مديرة المدرسة. بعيدون عنه بعد الثرى عن الثريا
لبلـد إلـى   نعم اننـا نناضـل مـن أجـل نـصرة اإلسـالم، والعـودة با          ". روح اإلسالم الديمقراطية الحقيقية   

روح اإلسالم الديمقراطية الحقيقيـة للقـضاء علـى الهـوة الواسـعة والفروقـات الـصارخة التـي تفـصل               
  .بين اإلسالم والحكم السعودي االستبدادي العميل الفاسد

هذا بعض ما ورد في الفيلم، وهناك حوارات أخرى ومـن ذلـك أيـضاً مـا قالتـه الـسيدة المجهولـة،               
هـذه ليـست شـريعة اإلسـالم، إنهــا     " تعقيبـه علـى مقتــل االميـرة بحكمـة     ومـا قالـه القاضـي الـذي خـتم     

المنـشورة ـ فـي خاتمـة الكتـاب ـ       " الخالصة الوافية حول الفيلم"ويمكن الرجوع إلى ". شريعة العشيرة
  .لتقصي المزيد من االقوال التي تذود عن اإلسالم

يلم أم الحكم السعودي؟ إن الفـيلم  الف: واخيرا وبعد كل هذا فأيهما الذي يشوه اإلسالم أو يعاديه         
يطعن بقوة في تصرفات وممارسات الحكام السعوديين باعتبارها ال تمت إلى اإلسالم بصلة، فالفيلم 
هـو الـذي بــدأ يقـذف الكـرة إلــى سـاحة الحكــام الـسعوديين، فـارتج االمــر علـيهم النهـم لــم يجـدوا مــا           

ســبق الــسيف العــذل، واســقط بيــد الحكــام      يقــذفون بــه االخــرين، فحــاولوا اعــادة ذات الكــرة، ولكــن       
  .السعوديين عندما ارتدت الكرة عليهم مرة أخرى

هو تهجم على اإلسالم ) موت أميرة(ويدعي السعوديون أن : "تقول" اال يكونومست"وها هي مجلة    
إذ أن النقــد . والمملكــة الــسعودية اال أن عــددا كبيــرا مــن المــسلمين االخــرين ال يتفقــون مــع هــؤالء     

ر عن الفيلم منصب على فكرة االنحراف عن الشريعة اإلسالمية كمـا يـشهد بـذلك الكثيـر مـن         الصاد
  .المسلمين

لقـد عرضـت الفـيلم علـى حـوالى خمـسين شخـصا فـي العـالم العربـي،           : "اما مخرج الفيلم فيقول 
وطلبت منهم أن يبدو رأيهم فيه بكل تجرد قبـل عرضـه فـي التلفزيـون البريطـاني وكـان الـشعور عنـد                   

فالفيلم إذا عرض على خمسين شخـصية فـي الـوطن العربـي، وكـان الـشعور        ". لجميع بإنه فيلم جيد   ا
لما قالوا أنه فيلم " يشوه اإلسالم"وبالتأكيد فإنه لو كان ضد اإلسالم أو . عند الجميع بانه فيلم جيد    

: هــيأن أهميــة هــذا القــول انــه صــادر عــن المخــرج ومنــشور فــي صــحيفة عربيــة، بــل وخليجيــة    . جيــد
ويـدعي  : "وما يعزز ما نـسبته صـحيفة القـبس إلـى المخـرج قـول صـحيفة نيوزويـك           . القبس الكويتية 

أنهمـا عرضـا الفـيلم علـى خمـسين خبيـرا فـي          ) ديفيد فانتيك (والمنتج التنفيذي   ) المخرج(توماس  
: ةوتـضيف المجلـة قائلـ     ". اإلسالم والحضارة العربية، وقال معظـم هـؤالء أن الفـيلم متـوازن ومعقـول              

إن الفــيلم موثــوق بــه وســيعرض  ) رئــيس هيئــة البــث العامــة فــي الواليــات المتحــدة  (واكــد كروســمان "
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حسب ما ورد في البرنامج مساء يوم االثنين، وأن افضل طريقة لمعالجة وضع كهذا هو عـرض أكبـر           
  ".عدد من اآلراء بدال من القضاء عليها وقتلها واال سيكون هناك تقييد في البرنامج

 نشير إلى حقيقة أخرى وهي أن الدور المصري في الفـيلم كـان جليـا وبـصرف النظـر عـن                بقي أن 
تقييمنا للسادات اال أن مصلحة نظامه تقتضي عدم إصدار فيلم معـاد لإلسـالم، وال سـيما إذا عرفنـا                 
أن جماهير الشعب العربـي فـي مـصر مـن الجمـاهير المتمـسكة كثيـراً باإلسـالم، وان الحركـة الدينيـة             

هي في مرحلة تنام وصعود فما الذي يمكـن أن يجنيـه الـسادات مـن المـساهمة فـي إنتـاج فـيلم          أيضا  
  . السعودية سوى المتاعب والخسران" النعوت"بمثل 

وبعد كل هذا هل هناك شك في أن الفيلم غير معاد لالسالم؟ لو قال السعوديون أن الفيلم 
  .الخر باهظ التكاليففاضح لحكمهم صدقوا، ولكن يبدو أن اعترافا كهذا هو ا

لمـا كانـت هنـاك خـشية     ! لو كانت المـزاعم الـسعودية صـحيحة مـن أن الفـيلم ضـد اإلسـالم             : ثانيا
علــى المــسلمين مــن االطــالع عليــه النهــم علــى قــدر كبيــر مــن الحــصانة وااليمــان بعقيــدتهم ومــثلهم  

وبالتـالي  .  قيـد انملـة    الـسعودية المزعومـة، مـن ايمـانهم       " النعـوت "العليا، ولن ينـال فـيلم، بمثـل هـذه           
" نعـوت "فلن يلقى رواجا لـديهم، بـل سـيقابل باالسـتنكار واالسـتهجان واالشـمئزاز واالزدراء، ففـيلم بــ              

كهذه يدين نفسه بنفسه، وال يدعوا إلى الخشية أو مجرد القلـق، حيـث يـسهل جـداً دحـض افتراءاتـه               
ــر   . الــسعوديونواكاذيبــه، وخــصوصا إذا مــا كانــت علــى النحــو الــذي ادعــاه الحكــام       وبهــذا الــصدد نثي

  ـ:تساؤلين
فمـا هـو سـبب حالـة الرعـب والفـزع التـي        ! لنفترض جدال أن المزاعم السعودية صـحيحة    : أولهما

  !انتابت الحكام السعوديين، واقضت مضاجعهم جراء الفيلم؟
رفــضت الــسلطات الــسعودية العــرض الــذي تقــدمت بــه بعــض محطــات التلفــزة والــذي    : وثانيهمــا
تها للمـساهمة فـي نـدوات حـول الفـيلم تعقـب عرضـه مباشـرة، فلمـاذا رفـضت العـرض إذا                تضمن دعو 

  .كانت واثقة من نفسها ومن ادعاءاتها؟
ال بـد أنهـا كانـت تعـرف تمامــا أن ادعاءاتهـا ال تعبـر عـن الحقيقـة بقــدر مـا تعبـر عـن رغبـة تجــاوز             

قــشات النهــا ال تملــك مــا  إذا رفــضت الــسلطات الــسعودية المــساهمة فــي المنا  . الفــضيحة وتمريرهــا
بـل انهـا قـدرت، إذا مـا اسـهمت فـي مناقـشات كهـذه انهـا ســتكون          . وال تـستطيع تبريـر غـضبتها   . تقولـه 

الخاسر الوحيد جراء تسليط االضواء على دكتاتوريتها وانحرافها عن اإلسالم الصحيح وابـراز زيـف             
 يطـــالهم الـــسيف الـــسعودي، ادعاءاتهـــا وتفنيـــدها مـــن قبـــل أنـــاس ال تعـــوزهم المعرفـــة والحجـــة، وال 

وهـذا مـا   ". منـاظرات حـول الفـيلم    "وعندها سيبرز من جراء المناقشة فيلم جديـدا اسـمه هـذه المـرة               
  .وهو أمر ينم عن اعترافها ضمنا بزيف مزاعمها. كانت تتحاشاه السلطات السعودية

 االحتـرام لنفـسه   أن إنتاج فيلم معاد لالسالم عمل ال يمكن أن يقدم عليه من لديه ذرة مـن           : ثالثا
أو لفنه أو رغبة في إنجاح عمل تجاري بحت، وحتى إذا ما تم مثل هذا العمل العابـث، بـل واالحمـق،        
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فانـه لـن يجــد مـن يفـتح لــه ـ علـى المــستوى العـالمي ـ البــاب علـى مـصراعية لعرضــه فـي محطــات                  
  .التلفزة الدولية

في العقائد واالجناس، واتخذت من لقد تعارفت الشعوب على التعايش فيما بينها رغم اختالفها 
المصالح أساسا حيويا للعالقات فيما بينها مهمـا اختلفـت مـشاربها، فمـن لـه مـصلحة بـان يثيـر كـل              
المسلمين ضده في عالم يتسم بالتنافس واالستقطاب؟ إنه عمل سـيكون بـال شـك، أكثـر مـن أحمـق،        

ســالمي الـذي يقــع فـي منــاطق   وخـصوصا فــي ظـروف تتــسم بانتعـاش الحركــة الدينيـة فــي العـالم اإل     
استراتيجية حيوية من العالم، ويمتلـك نـصيبا وافـرا مـن الثـروات والمـوارد الطبيعيـة وفـي مقـدمتها                      

  .النفط
ليس جميال أن نتحدث عن اإلسـالم والغـرب كمـا      : "وهذا ما دعا وزير خارجية بريطانيا إلى القول       

يقوم بيننا قدر من االتصاالت أوسع من لو كانا يعيشان في مناطق منفصلة بعضها عن بعض إذ انه          
كمــا أنــه اصــبح اعتمــاد بعــضنا علــى بعــض أكثــر مــن ذي قبــل، وينبغــي اال نتجاهــل       . أي وقــت مــضى 

تقاليـدنا الثقافيـة والدينيـة المـشتركة، فهــذه ال بـد مـن احترامهـا مــن كافـة االطـراف إذا مـا اردنــا أن           
ة إلى أن معرفة اإلسالم واصوله لم تعـد حكـرا   أن الوزير البريطاني قصد االشار". نتجنب سوء الفهم 

على احد، فالمعرفة متاحة لكل من يبحث عنها، ولذا قد نجد بعض من ال يعتنـق اإلسـالم ويلـم بـه      
ــة أخــرى أكثــر مــن بعــض            اكثــر مــن بعــض المــسلمين، وبعــض مــن يعتنــق اإلســالم أيــضاً ويلــم بديان

أنـه وغيـره يعرفـون اإلسـالم، وبالتـالي فـإن الفـيلم         وقد بدا الوزير هنـا وكأنـه اراد التلمـيح ب          . معتنقيها
كما أوضح الوزير أن مـصالح العـالم قـد أصـبحت متـشابكة، فـال مفـر مـن احتـرام                . ليس ضد اإلسالم  

إذاً هنـاك قيـد شـديد يغـل يـد      . كافة االطراف بعضها بعضا ال حبـا للمعتقـدات وانمـا حبـا للمـصالح          
  .قيم، وخصوصا الدينالمستهترين بالتقاليد والعادات والمثل وال

وزير التجارة البريطاني فقد افصح بملء فمه عما ألمح اليـه  " سيسيل بركنسون"اما زميله السيد  
اننـي حـضرت شخـصيا عـرض الفـيلم لكننـي لـم أالحـظ أي لـبس أو نيـة            : "وزير الخارجية عندما قال   

وتجدر االشارة ". الخ. .والمشاهدون البريطانيون لم يالحظوا أي تهجم على الدين اإلسالمي. مبيتة
  .إلى أن هذا التصريح قد صدر عن الوزير ابان زيارته لدولة خليجية، هي دولة االمارات

ورغم كل هذا فاننـا ال نـستبعد أن تلجـأ القـوى الحاقـدة إلـى اإلسـاءة لإلسـالم، ولكـن هـذه القـوى              
بحت علمـا قائمـا بذاتـه    على درجة من الدراية والخبرة باساليب الدعاية والدعاية المضادة التي اصـ     

لقـد اصـبح باالمكـان قيـاس     . ال يجهله اال الحكام الـسعوديون واضـرابهم مـن المتخلفـين المغـرورين           
نجاح النشاط الدعائي من عدمه بمدى طبيعـة مـردوده واثـره، فمـن صـفات العمـل الـدعائي النـاجح                     

 اصــحابها بــذلك، ثــم  أنــه ينــساب إلــى العقــول بنعومــة ورفــق، فيغــزو النفــوس والعقــول دون أن يــشعر   
وعلى هذا االساس فإن تلك القـوى لـن تلجـأ إلـى اسـاليب بدائيـة ومتخلفـة        . يصبح جزءا من كيانهم   

من جهة، كتلك التي روجتها السلطات السعودية حول الفيلم والقائمـة علـى التطبيـل والتزميـر ومـا            
. رء دعاواهـا غريزيـا  يقترن بهما عادة من ضجيج وجعجعة وزعيق، فاساليب بدائيـة كهـذه يـرفض المـ       
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وحتى إذا ما افترضنا ان تلك القوى قد اغواها حقدها ففقدت بصيرتها، ولجأت إلى تلك االسـاليب    
البدائية المفضوحة، فان ذلك لن ينال من اإلسالم بقدر ما ينـال مـن تلـك القـوى وبالتأكيـد فإنـه ال        

: ولكننـا نتـسائل وبحـق   . ليمكن ان يصنف الفلم الذي نحن بصدده علـى  أنـه شـكل مـن تلـك االعمـا          
ألم تكن هناك مواقف واعمال صدرت فـي الماضـي واسـاءت إلـى اإلسـالم أو غمـزت مـن قناتـه؟ نتـرك                

فــي الحقيقــة أن البرنــامج  : "اإلجابــة علــى ذلــك لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمي التــي قالــت فــي بيانهــا    
اإلسالمي الحنيف ـ ليس هو  التلفزيوني البريطاني الرخيص ـ الذي قدم يوم االربعاء لتشويه الدين  

العمل الوحيد من هـذا النـوع الـذي يـشاهده الغـرب اليـوم فهنـاك أيـضاً مؤلفـات عديـدة عـن اإلسـالم                       
بـل هنــاك مـا هـو اكثـر مــن     ". ترصـد لهـا امـوال طائلـة وتــسخر لهـا كبريـات وسـائل االعــالم فـي الغـرب         

 وفوق هـذا وذلـك، هنـاك حـروب     ذلك، هناك استعمار للشعوب واستغالل لثرواتها وانتهاك لحرماتها،   
  . واعتداءات

بـدأت منـذ فجـر    .. هذه الحملـة ليـست وليـدة اليـوم أو االمـس           : "أما االمير عبد المحسن فقد قال     
فـاين كـان   ". وبدأت ضد اإلسالم والمملكة منذ خمس سنوات بشكل مسعور من جهـات عـدة            .. اإلسالم

ءات التـي اتخـذوها ضـد تلـك االعمـال؟      الحكام السعوديون مـن كـل ذلـك؟ ومـا هـي المواقـف واالجـرا              
فكـان مـوقفهم   " مقتـل أميـرة  "امـا ازاء فـيلم   . إنهم دسـوا رؤوسـهم فـي الرمـال، ولـم ينبـسوا ببنـت شـفة              

ولم ال فان من ينتهك ! مغايرا لكل ما اعتادوا عليه، ألنه ال يمس اإلسالم وانما يمس األسرة الملكية
الخارج، بل انـه ال يجـرؤ علـى ذلـك ألن بيتـه مـن زجـاج        اإلسالم في الداخل ال يمكن أن يذود عنه في        

  .شفاف جداً
عنـــدما بعثـــت الـــسلطات الـــسعودية بوفـــد عنهـــا للتفـــاوض مـــع منتجـــي الفـــيلم، اقتـــصرت  : رابعـــاً

، في حين لـم  "رفيع"اعتراضات الوفد على مشهدين يتعلقان باألسرة المالكة، وما هي عليه من خلق    
  .عيد، هذا الزعم السعودي الالحقيذكر الوفد، ال من قريب وال من ب

إذاً لــم يكــن الفــيلم مــن وجهــة نظــر الوفــد الــسعودي معاديــا لالســالم، وانمــا هــو فاضــح لألســرة         
: تقـول " ديلـي ميـل  "فهـاهي صـحيفة     . المالكة، وهنا بيت القصيد، البيت الذي ادركة القاصي والـداني         

ان مـا أزعـج الـسعوديين حـسب مـا      . وديةإن الفيلم قد سبب إزعاجا كبيرا للملك خالد والعائلة السع "
تراه المصادر السعودية، ليس عرض القصة المأساوية لألميرة مشاعل، بل االصرار على الزعم الذي 
يستند إلى الحقائق بان األميـرات الـسعوديات غالبـا مـا يـذهبن إلـى الـصحراء لاللتقـاء مـع الرجـال                

إن أهمية هذا القول هو أنـه مـستند إلـى       ". يراإن ذلك يعتبر طعنا كب    . الذين يخترنهم لموعد غرامي   
مصادر سعودية، وهذا يوضح، مما ال لبس فيه، أحد االسـباب الحقيقيـة للغـضبة الـسعودية، ال لكـون              
الفيلم ضـد اإلسـالم، وانمـا لكونـه يكـشف حالـة االنحطـاط والتفـسخ التـي اخـذت تنخـر فـي اوسـاط                   

. ض المطلـــق بـــين الحكـــم الـــسعودي واإلســـالم ولكونـــه أيـــضاً يكـــشف حالـــة التنـــاق . األســـرة المالكـــة
مـن ان الفـيلم   ) عـضوا الوفـد الـسعودي   (شـكا الـسعوديان     : "قولـه " دنـتن "واضافت الصحيفة نقـال عـن       

كان اهانة لعائلتهم المالكة وكانا منزعجين، وتمـسكنا بـرأي انتـوني تومـاس، حيـث كـان باعتقادنـا أن                
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وجهـة نظـر الوفـد الـسعودي المنـزعج لـيس اال اهانـة        فـالفيلم إذاً مـن   ". الفيلم ممتـاز كفـيلم وثـائقي      
، مــدير محطــة )ســالرز بنــدون(عــن " النهــار العربــي والــدولي "للعائلــة المالكــة وحــسب ونقلــت مجلــة  

طلبـوا حـذف   ) اعـضاء الوفـد الـسعودي   (وعنـدما اطلعـوا عليـه      : "التلفزيون التي عرضت الفـيلم قولـه      
وهــذا تأكيــد أخــر علــى أن االعتــراض الــسعودي ". ةبعــض المــشاهد التــي تــشكل اهانــة للعائلــة المالكــ

وفي . على الفيلم جاء لكونه يشكل اهانة للعائلة المالكة، وليس كما ادعى الحكام السعوديون الحقا 
اكـد فيهـا هـذه الواقعـة     " انتـوني تومـاس  "مع مخـرج الفـيلم      " صنداي تلغراف "مقابلة اجرتها صحيفة    

 الــسعودية ليـــشاهدوا الفـــيلم قبـــل عرضـــه فـــي االســـبوع  وعنـــدما جـــاء ممثلـــون عـــن العربيـــة: "بقولــه 
ــــ لـــم يكـــن هـــؤالء مـــن الـــسفارة الـــسعودية، بـــل كـــانوا يمثلـــون العائلـــة المالكـــة والمـــصالح    الماضـــي

لـم تعجـبهم رقـصة بالـسيوف فـي الـصحراء، ولـم يعجـبهم          : السعودية، اعترض هـؤالء علـى مـشهدين       
وتجـدر االشـارة إلـى أن    ". الـشبان فـي الـصحراء    المشهد الذي تقوم فيه االميرات الضجرات بالتقـاط         

هـذه الــسلطات الـسعودية لــم تنـف مــا قيـل بهــذا الـشأن، وهــو مـا يؤكــد أن ادعاءهـا الالحــق هـو ادعــاء         
مصطنع ومفتعل مما أثار استغراب المخرج الذي كان من بـين المفاوضـين للوفـد الـسعودي والـذي                  

أمـا  . مـذكورين تـصرف هـؤالء بتعقـل وبكـل ادب        وبعد التعبير عن اعتراضهم علـى المـشهدين ال        : "قال
  ".اآلن فقد أثار استغرابي ردود الفعل القوية الصادرة عن السفارة السعودية على أثر عرض الفيلم

ووجه االستغراب هنا أن االعتراض على المشهدين تحـول بقـدرة قـادر إلـى اعتـراض علـى الفـيلم                 
فـي حـين   . الـخ .. ه المرة ضد اإلسالم والمسلمينبرمته، بل تحول إلى حملة ضد الفيلم باعتباره هذ  

اســدل الــستار علــى االعتــراض الــسابق الوحيــد حــول المــشهدين، بــل وتحاشــت الــسلطات الــسعودية     
  .مجرد ذكرهما

أو ضـحت صـحيفة   ، وبصدد االسباب التي كانت وراء الحملة الـسعودية لمنـع عـرض الفـيلم أيـضا        
ــة، فيمــا اوضــحت " ايفنينــك اســتندر " ــة     ويــش: "قائل ــة فــي العربي ير البرنــامج أيــضاً إلــى أميــرات العائل

السعودية البالغ عددهن العـشرات يخففـن مـن ضـجرهن النـاتج عـن بقـائهن باالقفـاص فـي الـبالط            
ويظهــر احــد مــشاهد الفــيلم االميــرات وهــن يقطعــن . بقيــامهن بالبحــث عــن رجــال الغــراض محرمــة

وهــذا مــا  ". تظــروهن بــسياراتهم الخاصــة الــصحراء بــسياراتهن الفخمــة ويلــتقطن الرجــال الــذين ين   
إن العائلـــة المالكـــة غاضـــبة بـــصورة خاصـــة بـــسبب مـــشهد   : "بقولهـــا" نيوزويـــك"أكدتـــه أيـــضاً مجلـــة 

االميــرات الثريــات الــضجرات الالتــي يقطعــن الــصحراء بــسياراتهن الفخمــة مــع ســواقيهن بحثــا عــن   
" تـايم "ثـم تـأتي مجلـة    ". خمـة ممارسة الجنس مع رجال ضجرين أثرياء ينتظروهن في سياراتهم الف   

وممـا اغـضب الـسعوديين، اضـافة       : "االمريكية لتوضح هـي االخـرى اسـباب الغـضبة الـسعودية بقولهـا             
لما قدمه الفيلم من احداث تخمينية علـى أنهـا حقـائق اجتماعيـة، هـي طريقـة وصـف نـساء العائلـة             

 التلفزيـــون والموســـيقى الالتـــي كـــان جـــل اهتمامـــاتهن الرئيـــسية منـــصبا علـــى .. الـــسعودية المالكـــة
ففــي احــد المــشاهد تلعــب ممثلــة دور فتــاة ســعودية تمتلــك دكانــا   . الــشعبية والجــنس غيــر المــشروع 
ـــ     ــى امثــال هــذا الــدكان       : مفــاده" ســر"للمالبــس النــسائية وتفــضي ب ــرا مــنهن يقــبلن عل أن عــددا كبي
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 فـي شـارع العـشاق    وفي مشهد شائن يظهر السيدات الملكيات مطوفـات       . لمواعيد غرامية غير شرعية   
وبعد أن وصفت مجلة التايم ما اغضب ". بحثا عن غراميات عابرة"  الاليموزين"الصحراوى بسيارات 

فـي الحقيقـة يؤكـد    : "الحكام السعوديين من مشاهد تحرت مـدى صـحتها وعقبـت علـى ذلـك بقولهـا                
هزلية موجود خارج الناس من ذوي االطالع بامور العربية السعودية أن ال شيء من تلك المسلسلة ال  

ونحن نؤيد ما قاله ذوو االطالع بانه ال وجـود لمثـل هـذه المظـاهر اال     ". الخ.. حدود جدة أو الرياض 
فانهـا تعــاني فقـرا فــي الـشوارع، فـانى لهــا أن تـسمى شــارعا      . أمـا بــاقي المـدن  . حيـث تقطـن األميــرات  

االعتـراض الـسعودي علـى    : "قالـت " النهار العربي والدولي  "وفي مقالة لمجلة    ! ؟"شارع العشاق "باسم  
  ـ :الفيلم ـ وهو الموقف الذي ايدته دول خليجية عدة ـ تركز على امرين

أوال ـ االنتقاد الفاضح لتصرفات العائلة المالكـة الـسعودية فالرجـال صـوروا علـى أنهـم يتمتعـون         
ــعة  ــات واسـ ــا     . بحريـ ــواء الـــصاخبة، بينمـ ــامرات واالجـ ــة بالمغـ ــرب مليئـ ــي الغـ ــاتهم فـ ــساؤهم وان حيـ نـ

وعــرض المنــتج مــشهد غيــر منطقــي ـ مــن وجهــة النظــر              . مــسجونات فــي منــازلهم فــي الــسعودية    
الــسعودية ـ ألميــرات ســعوديات يتجــولن فــي ســياراتهن علــى طريــق صــحراوي ويلتقــين بالرجــال فــي      

وصــرحت شــركة التلفزيــون التــي عرضــت الفــيلم أن الــسعوديين طلبــوا حــذف هــذا          . ســيارات أخــرى 
  . ولكن الشركة لم تقبلالمشهد كحد ادنى

ثانيا ـ تشويه اإلسالم واظهاره كـدين غيـر مرغـوب فيـه يحـرم المـرأة مـن كـل مقومـات حقوقهـا وال            
  ".يحترم حقوقها

وجــدير بالــذكر أن الــسلطات الــسعودية كعادتهــا مــضطرة إلــى التمييــز بــين شــيئين، بــين مــا يقــال    
اية، وبين ما يقال للـرأي العـام فـي الخـارج     للرأي العام الداخلي الذي ليس له خيار في التعبير عن ر   

وواضــح أن . الــذي ال يتلقــى المــزاعم الــسعودية كمــسلمات غيــر قابلــة للنقــاش والجــدل واالعتــراض    
هو مغاير تماما لما درج عليه االعالم الـسعودي       " النهار"االعتراض السعودي كما عبرت عنه صحيفة       

ع األســرة فــي المقــام االول، وقدمــه علــى مــا فــي الــداخل، حيــث نــرى أن االعتــراض الــسعودي قــد وضــ
وما االعتراض الثاني اال من باب التغطية، فلم تشر الـسلطات الـسعودية إلـى أن الفـيلم يـشوه            . سواه

وانمـا  ! اإلسالم ويظهره كدين غيـر مرغـوب فيـه يحـرم المـرأة مـن كـل مقومـات حقوقهـا وال يحترمهـا                    
  .الخ.. ناقتصرت مزاعمها على أنه ضد اإلسالم والمسلمي

يكمن في افتضاح أمر األسرة الحاكمة ما اكده " الغضبة"ولعل ما يعزز ما ذهبنا إليه من أن سبب      
أنه يفهم مشاعر السعوديين فيما يتعلق بالفيلم النه : "وزير الدولة البريطاني بقوله  " دوغالس هيرد "

ذا التـصريح تتجلـى فـي    إن أهمية هـ ". استخدم مادة دعائية الحقت اهانات شخصية باألسرة المالكة       
وبجانب هـذه الحقـائق هنـاك    . كونه صادر عن وزير بريطاني ملم بحقيقة مشاعر الحكام السعوديين   

حقيقة أخرى، وهو أن الفيلم قـد كـشف بربريـة الحكـم الـسعودي، وهـو مـا أثـار الحكـام الـسعودي فـي              
م غـضب الحكومـة الـسعودية     أثـار الفـيل   ": "ايفنينـك نيـوز   "وبهـذا الـصدد قالـت       . المقام االخير االخيـر   
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فبيــت القــصيد الــذي اثــار الحــاكم الــسعوديين، هــو     ". ألنــه اظهــر الحكــام الــسعوديين بمظهــر بربــري   
  .وهكذا انقشع الغبار الذي أثير حول الفيلم. افتضاح أمرهم

لــم يقــف االمــر عنــد هــذا الحــد، بــل أن هنــا مــن بــين مــن يوالــون النظــام الــسعودي مــن اعترافــوا،    
  . أو النيل منها" اهانة األسرة" أن بيت القصيد في الفيلم ليس اإلسالم، وإنما بشكل أو بآخر

لقد هاجم السيد سالم عزام االمين العام للمجلس   : "جاء فيه " الديلي ميل "ففي مقال لصحيفة    
لقـد أغـضب   : "وقال.  الخاصة باالقالل من شأن العائلة المالكة     A.T.Vاإلسالمي الوربا حملة شركة     

مجتمع اإلسالمي أجمع فـي المملكـة المتحـدة والـذي يكـن للعائلـة المالكـة فـي الـسعودية              الفيلم ال 
احتراما كبيرا باعتبارها مسؤولية عن حماية مسجدي مكة والمدينة وال يمكن للحكومة البريطانية 

إن هـذا لـدليل أخـر علـى نفـي      ". أن تتغاض عن المؤامرة القبيحـة لالقـالل مـن شـأن العائلـة المالكـة               
م السعودي، وأهمية هـذا القـول هـو أن يـأتي مـن شـخص يعتبـر داعيـة للنظـام الـسعودي، وأمينـا                    الزع

عامــا للمجلــس االســالمي، ومــع ذلــك فهــو لــم يعتبــر الفــيلم معاديــا لالســالم، وانمــا اعتبــره مــؤامرة      
م وإذا كان االمين العام للمجلس اإلسالمي لم يشأ أن يصف الفـيل . لالقالل من شأن العائلة المالكة  

كمـا أن االمـين العـام لمنظمـة     . للعائلة المالكة، فإنه اكتفى بتعبيـر يـؤدي الغـرض نفـسه           " اهانة"بأنه  
المــؤتمر اإلســالمي الحبيــب الــشطي ألمــح بــدوره إلــى شــيء مــن هــذا عنــدما اعتبــر الــصهيونية التــي   

". م اإلسالميمحاولة النيل من قادة العال"تتحكم في وسائل االعالم، مشيرا إلى الفيلم، مسؤولة عن 
ومـن ناحيـة أخـرى لـم يكـن      . وبالتأكيد أنه لم يقصد الحبيب بورقيبة، وإنما قصد الحكام السعوديين        

بوسعه أن يفصح أكثر من ذلك نظرا لهواه ومركزه، باالضافة الى أن التصريح كان تصريحاً لجريـدة          
  .سعودية

المهـا قـد كـشف عـن عبـارات      وأخيراً، فإن التدقيق فيمـا صـدر عـن الـسلطات الـسعودية ووسـائل اع              
أن بيان وزارة الخارجية قد ألح على نحـو مـبطن إلـى    : مبطنة وما يشبه زالت اللسان، ومن ذلك مثال 

ينفث حقـدا واذى ويوجـه تهمـا خطيـرة وبـدون أي مبـرر إلـى كرامـة         "ذلك عندما وصف البرنامج بانه   
إن هـذه  ". لعربيـة الـسعودية  ونزاهة عدد مـن المـواطنين وبعـض الشخـصيات المرموقـة فـي المملكـة ا              

فـي محاولـة   " النعـوت "الفقرة وردت في البيان بعـد أن اسـتفاض فـي حديثـه عـن الفـيلم ونعتـه بـشتى                  
لتمريرها في زحمة ذلك اللغو، بل أن هذه الفقرة نفسها لم تسلم من االحتيـال، حيـث غلفـت عبـارة               

 حقــدا واذى ويوجــه تهمــا  ينفــث" اســتحوذت علــى معظــم ســطورها، تلــك التــي تــشير إلــى أن الفــيلم     
وهكــذا يتــضح لنــا أن هــذه  ". خطيــرة تــسىء وبــدون أي مبــرر إلــى كرامــة ونزاهــة عــدد مــن المــواطنين  

ثـم  . فيمـا لـيس لهـم فيهـا ناقـة وال جمـل      " عـددا مـن المـواطنين     "الفقرة من البيان حاولـت أن تحـشر         
ــارة  ". ديةوبعــض الشخــصيات المرموقــة فــي المملكــة العربيــة الــسعو    : "اضــافت لهــا عبــارة  وهــذه العب

مــن وطـأة الفـضيحة، حيـث اســتعيض بهـا عـن عبــارة      " التهـوين "صـيغت هـي األخـرى باســلوب اريـد بـه      
كما اقتصرت االمر على . التي هي اشد وشد وطأة على الحكام السعوديين من تلك " األسرة المالكة"
يــوحي بانهــا  ممــا " مرموقــة"مطلقــة اال مــن صــفة  " الشخــصيات"وجعلــت كلمــة " بعــض الشخــصيات"
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دليل " مرموقة"ليست بالضرورة من األسرة المالكة، ولكنها على كل حال اشارة يفهما اللبيب، فكلمة         
، ولـيس هنـاك مـن عـاث بـه الفـساد علـى        "الـسمو "إذ ليس هناك من مرموق اال اصـحاب   . من لم يهتد  

د مطلقــة، والتربيــة هــذا النحــو ســواهم ألن المــال كثيــر، والفــراغ كبيــر، والحــدود عــنهم مرفوعــة، واليــ 
  .موكولة للخدم االجانب، والنفس امارة بالسوء

أما القائم باالعمال في السفارة السعودية في لندن فقد ادلى بتـصريح حـاول أن يجتـر فيـه بيـان       
إن الفيلم خبيث النه يوجه اتهامـات خطيـرة غيـر مبـررة ويطعـن فـي شـرف كرامـة              : "وزارته عندما قال  

ريـــاء والمحتـــرمين فـــي المجـــاالت المختلفـــة فـــي الحيـــاة فـــي العربيـــة   العديـــد مـــن االشـــخاص االب
إن هذه الفقرة تكاد تكون ترجمة حرفية لما ورد فـي بيـان وزارة الخارجيـة لـوال أن القـائم          ". السعودية

والمحتــرمين فــي المجــاالت  "ونقــف عنــد  " االبرأيــاء"فلنطــرح جانبــا كلمــة  . باالعمــال خانــة التعبيــر 
وإن كـان قـد قـصد    ! إننا ال نخالـه يقـصد بـذلك المـواطنين مـن ابنـاء الـشعب       . "المختلفة من الحياة  

ويجدر بالذكر أن بعض الصحف السعودية قد تجاهلت هذه الفقرة من         ". األبرياء"التمويه من كلمة    
سهلة الحل علـى  " الجفرة"ومغزى هذا واضح، ألن هذه . تصريح القائم باالعمال السعودية في لندن    

المحترمين فـي المجـاالت المختلفـة فـي الحيـاة فـي العربيـة        "ار أن ليس هناك من    المواطنين باعتب 
ــدم األزرق"ســوى ذوى " الــسعودية ـــ  ". ال أولئــك المتنفــذون فــي المجــاالت    " المحتــرمين"فالمقــصود ب

المختلفــة بــدءاً بــالحكم، ومــرورا بالتجــارة والمقــاوالت والعطايــا والهبــات واالقطاعيــات والمتــاجرة       
ال يـنهض بهـا مجتمعـة اال افـراد مـن      " مهـام "انتهـاء بالسمـسرة واالرتـشاء والفـساد، وهـذه           بالعقارات،  

الكويتيــة فقــد نقلــت عــن نــاطق باســم الــسفارة الــسعودية فــي " الــوطن"أمــا صــحيفة . األســرة المالكــة
ورغــم أن النــاطق قــد ". اننــي اعتقــد أن الفــيلم معــاد لالســرة الــسعودية المالكــة ولبلــدنا : "لنــدن قولــه

، "األسرة المالكة"إال أن تصريحه متقدما على ما سواه النه اشار والول مرة إلى " ولبلدنا"ر كلمة حش
. فاماط بذلك اللثام عـن مـسألة تـستر عليهـا الحكـم الـسعودي كثيـرا، وازال االغطيـة التـي لفـت بهـا                       

  . معاًفيبدو أنه من العسير االفصاح عن االسم والحقيقه ! غير أن الناطق لم يفصح عن اسمه
  .ويجدر بالذكر أن هذا التصريح لم ينشر من قبل في الصحافة السعودية

أمـا الـصحافة الـسعودية التـي اقامـت ضـجة كبـرى حـول الفـيلم، ودبجـت المقـاالت واالفتتاحيــات            
الخ، فانها لم تقترب بتاتا من هذه المسألة، ألنهـا مـسألة حـساسة جـدا، فقـد اعتـادت أن          .. والتقارير

فكيـف لهـا أن تـذكر اسـمها مقرونـا باالوصـاف       ! رة المالكـة بآيـات التعظـيم والتبجيـل      تقرن اسـم األسـ    
وتكـاد  . ، وهي بصدد الحديث عن الفـيلم   "األسرة المالكة "ولذا نراها تحاشت ذكر     . القبيحة والمشينة 

هي الوحيـدة التـي ذكرتهـا، ولكـن علـى أي نحـو جـاء ذلـك؟ تقـول الـصحيفة           " الجزيرة"تكون صحيفة  
إن الذين وجدوا في االساءة للمملكـة، ومحـاوالت النيـل مـن قادتهـا ومـن األسـرة             : " كلماتها في باكورة 

ونالحــظ أن الــصحيفة ". الــخ.. المالكــة باعتبارهــا أســرة البيــت الــسعودي الــذي هــو بيــت الــشعب كلــه  
 األسرة المالكة فوضعت المملكة ثم قادتها، ثم استعاضت عن المالكـة بــ    "اقامت المتاريس أمام ذكر     

تعــددت "وكمــا قيــل : فــي حــين أنهــا مجتمعــة عبــارة عــن شــيء واحــد! وخلطــت البيــت بــالبيوت" البيــت"
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أفليست المملكـة مملكـة لألسـرة المالكـة؟ أو لـيس افـراد األسـرة المالكـة هـم                  ". األسماء واألمر واحد  
م كلمــا إن اعــداء اإلســال: "أمــا لمــاذا أعــداء اإلســالم ضــد األســرة المالكــة؟ تقــول الــصحيفة   ! قادتهــا؟

نظـــروا إلـــى واقـــع المملكـــة بفـــضل التـــزام قيادتهـــا الحكيمـــة بتعـــاليم العقيـــدة اإلســـالمية والتطـــور    
الحضاري من حيث االستقرار ومن حيث االمن ومن حيث الرخاء، ومـن حيـث الجهـد المتعـاظم فـي           

كل التنميتـين االجتماعيــة واالقتــصادية، ومــن حيـث القــدرة المتــزادة علــى االسـهام فــي معالجــة مــشا   
  ".المجتمع الدولي

!  التزامهــا بتعــاليم العقديــة اإلســالميةبفمــا النقــد الــذي وجهــه الفــيلم لألســرة الملكيــة إال بــسب
يندر "على هذه األسرة التي " يحسدنا"واالدهى من ذلك إن العالم . ياله من تحريف، بل وقلب األمور

ن لهــا نظيــر فــي العلــم فهــذا أمــر  أمــا أنــه ينــدر وبحــق أن يكــو "! وبحــق أن يكــون لهــا نظيــر فــي العــالم 
فليأخـذوها وليريحوننـا منهـا، ولياخـذوا      ! يحسدوننا على هذه األسرة   " أعداء اإلسالم "واما أن   . نؤيده

مــن اســتقرار وأمــن ورخــاء وتنميتــين ـ وليــست واحــدة ـ وقــدرة            : فــي معيتهــا كــل االدعــاءات المنمقــة 
اء العرب واإلسالم لم يلحقـوا بهمـا اذى اال   ولكن فات الصحيفة أن أعد    . متزايدة في الشؤون الدولية   

اإلسـاءة إلـى المملكـة والنيـل     "وتـضمنت االفتتاحيـة أيـضا إن الفـيلم قـد قـصد       . من خالل دمى كهـذه  
مــن اســرتها المالكــة التــي تمثــل القــدوة الحــسنة فــي االلتــزام بــشريعة اإلســالم وبمبــدأ العــدل فيهــا      

سـرة تمثـل القـدوة الحـسنة لمـا كانـت هـذه الفـضائح،         ولـو كانـت األ  ". تطبيقا ومنهجـا وتنفيـذا عمليـا     
اقتـضت منـه أن يقـول غيـر مـا يعـرف       " الـصنعة "وبالتأكيد  إن كاتب المقال يعـرف مـا هـو أكثـر، ولكـن        

حـرب  "وقد اشارت الـصحيفة فـي كلمـة أخـرى لهـا بعنـوان       . ويرى، وهو الوحيد الذي انفرد بقول كهذا  
الفــيلم تتجــاوز مجــرد االســاءة للمملكــة كدولــة ذات قــوة   إن أهــداف : "جــاء فيهــا" الــصحوة اإلســالمية

اقتصادية راكزة وذات ثقل سياسي عالمي، وتتجاوز مجرد النيل من األسرة المالكة، إلى ما هو أخطر 
من كل قوتها االقتـصادية ومـن كـل ثقلهـا الـسياسي، وتتجـاوز األسـرة المالكـة         .. واقدس عند المملكة 

". عقيــدة، وتــشريعا، ومنهجــا. الــدين اإلســالمي.. ل بدمـه بــل بروحــه إلـى مــا يفتديــه كــل فــرد بمالــه، بــ 
وهكــذا دأبـــت الـــصحيفة علـــى وضـــع المتـــاريس لحمايـــة األســـرة، فقـــدمت عليهـــا المملكـــة ومركزهـــا   
االقتصادي والسياسي، ثم اشارت اليها، ولكنها اشارة قصد بها التخفيف وصرف االنظـار إلـى مـا هـو            

  .يدة وتشريعا ومنهجاالدين اإلسالمي عق.. اخطر واقدس
ــه    " الجزيــرة"واخيــرا عــادت   ينــال مــن ســمعة المملكــة   : "فــي كلمــة جديــدة لهــا ووصــف الفــيلم بان

العربية السعودية ومن العقيدة اإلسالمية التي تـدين بهـا األسـرة المالكـة، ويـدين الـشعب الـسعودي،              
سالمية التي تدين بها األسرة فهو إذاً ينال من العقيدة اإل". ويدين بها اكثر من ستمائة مليون نسمة

يفة قصدت من إشارتها هذه، اإليحاء بان ما تعرضـت لـه األسـرة المالكـة       حولعل الص ! الخ... المالكة
فيالهـا مـن مغالطـة، وأي مغالطـة، وأي       ! كـان بـسبب اعتناقهـا للعقيـدة اإلسـالمية         ) أو إهانة (من نقد   

ية الوحيدة التي انفردت في اإلشارة إلـى  والصحيفة السعود! مغالطة تلك التي ال تنطلي على أحد؟   
وذلــك " الــشرق األوســط"األســرة المالكــة علــى نحــو مغــاير لمــا درجــت عليــه الــصحف الــسعودية هــي    
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المــصبوب فــي قالــب خيــالي "عنــدما تــساءلت عــن عــدم قيــام بريطانيــا بمنــع الفــيلم الــذي وصــفته بـــ  
ربما لم يكـن فـي مقـدور الـصحيفة أن     . "والموجه ضد تعاليم اإلسالم وضد األسرة المالكة السعودية  

  .لو لم تكن تصدر في لندن" األسرة المالكة"تذكر مجرد 
والخالصة إن السلطات السعودية وأجهزتها ووسائل إعالمها تباكـت وذرفـت دمـوع التماسـيح علـى               

 ولكنهــا! الــخ.. وتقاليــده وتراثــه وعاداتــه " الــسعودي"اإلســالم والمــسلمين والــديار المقدســة والــشعب   
لــم تــستطيع هــي نفــسها أن تخفيــه بلجاجتهــا وانفعالهــا  ، قــصدت شــيئا قــصدت شــيئا واحــدا ال غيــره

، ولكـن ذلـك لـم ينطـل علـى أحـد      ، أال وهو تهريب الحكم السعودي من فضيحته      ، وتخبطها وافتراءها 
القدح فـي الملـك    : الملوك تتحمل كل شئ إال ثالثة أشياء      : "المأمون، وقديما قال الخليفة العباسي   

حيـث نـسف   ، فمـا الـذي تتحمـل الملـوك إذاً ؟ ال شـئ     .". والتعرض للحـرم ، وإفشاء السر ) بكسر الالم (
وال ســــيما أن النقــــد ، باســــتثناءاته الثالثــــة" الملــــوك تتحمــــل كــــل شــــئ"المــــأمون ديباجــــة مقولتــــه 

  ولكن ربما قصد المأمون من مقولته. واالعتراض وإبداء الرأي يستوي والقدح لدى الملوك
تتحمـل  ، حتى ولو كانت عروشـا نخـرة  ، وك تتحمل كل شيء في سبيل البقاء على عروشها    ان المل 

االهانة واالذالل واالمتحان من قبل اولئك الذين تظن انه فـي مقـدورهم ان يمـدوا فـي عمـر حكمهـا              
وفي هذا المجال نـشهد للحكـام الـسعوديين انهـم يتحملـون مـن االجانـب مثـل ذلـك             . ولو ليوم واحد  
ورأيــا ، حتــى ولــو كــان ذلــك نقــدا نزيهــا   ، امــا مــن الــشعب فــال والــف ال   .  ال يطــاق حملــه واكثــر وبمــا  

، تيــه الــسلطان، انــه تيــه الطــاووس  ، وتبــصيرا بفــضائح بقاؤهــا مــضر بهــم اكثــر مــن كتمهــا    ، مخلــصا
والطاووس امامهم مجرد دجاجة تقـوق  . أما االعداء والخصوم فيسرحون ويمرحون    . والهيبة الفازغة 

  .وال تالق
        لفيلم بين االوصاف لفيلم بين االوصاف لفيلم بين االوصاف لفيلم بين االوصاف اااا

        والحقيقةوالحقيقةوالحقيقةوالحقيقة.. .. .. .. السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية
اإلسـالم والمـسلمين والقلـب    " ضـد "إن الرواية الـسعودية ذات مسلـسل لـم ينتـه بعـد، فـألن الفـيلم                 

أخـرى، فلنـتقص ذلـك مـن المـصادر      " ونعـوت "اقتـضت الروايـة أيـضاً أن يكـون ذا صـفات           ! النابض لهـا  
  .السعودية ذاتها

والبرنــامج بعـد هــذا  : علـى الفــيلم اضـاف قـائال   " هجومــه"فـي  بعـد أن افـاض بيــان وزارة الخارجيـة    
إن هو إال مادة تلفزيونية تعتمد تحت شعار العلمية وادعاء الموضوعية على تشويه الحقـائق    .. وذاك

وهــو بــذلك يخلــو تمامــا مــن أي موضــوعية وال يــستند إلــى أي ذرة مــن  .. مــن خــالل االثــارة والتلفيــق
! وال يستند إلى أي ذرة من الحقيقة  !  يخلو تماما من أي موضوعية     وال ندري أيهما الذي   ". الحقيقة

االولـى،  " أي"و " تماما"فلو تواضعت الوزارة وطرحت جانبا كلمة    ! أهو الفيلم أم بيان وزارة الخارجية؟     
ــة " أي"و  ــا " ذرة"الثانيــــة، كلمــ ــا   "لطفــــت"لربمــ ــح، وافتعالهــ ــا الواضــ ــن تــــصنعها الــــصارخ، وانفعالهــ مــ

دو أن خبرتها ودرايتها الديبلوماسيتين لم تدفعا بها، ولو بقدر ضئيل، إلى ضبط المكشوف، ولكن يب
لم تشف الغليل، فكان البد من إلحاقها بالمزيد عندما اضـاف  " النعوت"النفس، ويبدو أيضاً أن هذه      
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أن البرنــامج فــي تقــديرنا قـد انحــدر إلــى مــستويات دنيــا ابعـد مــا تكــون عــن مــستويات    : "البيـان قــائال 
". وتبنتهـا وسـائل االعـالم فـي المملكـة المتحـدة منـذ أمـد طويـل              .. ق واالنصاف التي نادت بهـا     الصد

قد انحدر إلى مستويات دنيا ابعد ما تكـون عـن    "وهكذا لم تتحفظ الوزارة، ولو بقدر ضئيل، فالفيلم         
ــد  ". مــستويات الــصدق واالنــصاف   ــاه وســائل االعــالم فــ      " العريــق"هــذا التقلي ــه، وتتبن ي الــذي نــادت ب

فالسكوت عن فضائحها يساوي الـصدق  ! المملكة المتحدة منذ امد طويل قد تخلت عنه هذه المرة 
واختتم بيان وزارة الخارجية بنعت جديد، فالفيلم ما هـو    ! والكشف عنها يساوي اعدامها   ! واالنصاف

ــات"اال  ـــ          "! ترهـ ــسميته بـ ــو األخـــر بتـ ــى هـ ــسعودي الـــذي اكتفـ ــالم الـ ــاء دور وزيـــر االعـ ــم جـ م الفـــيل"ثـ
ــشين  ــوني المـ ــة .. التلفزيـ ــة المغرضـ ــة االعالميـ ــان وزارة    ". والحملـ ــي بيـ ــا ورد فـ ــن مـ ــف عـ ــذا يختلـ وهـ

ال "، وال تعنـي أيـضاً أنــه   ..."التلفيـق والخلــو تمامـا مـن أي موضـوعية    "ال تعنـي  " مـشين "الخارجيـة، فــ   
  .الخ.. يستند إلى أي ذرة من الحقيقة

فـي  " فـيلم "ة، عـن سـائر االمـراء بأنـه نطـق كلمـة       انفرد االمير عبد المحسن، أميـر المدينـة المنـور    
  ".والدس الرخيص.. الحمالت المسعورة"، واعتبره من "عكاظ"حديث ادلى به لصحيفة 

اما بيان مجلس القضاء االعلى، الذي لم يتحفظ ولم يداور في اختيار كلماته، فقد نعت الفيلم        
ـــ  ــاب الــصهيونية العالميــة مــسؤوليته   ، وحمــل الغــرب وغيــره مــن الــسائرين فــي ر     "الفــيلم الكــافر "ب . ك

اخــتالق االوصــاف الفــاجرة واالفتــراء علــى هــذه الــبالد واهلهــا ودينهــا لتــرويج      : "واضــاف علــى ذلــك 
  ".الخ... باطلهم واشاعة خبثهم

وال نـدري فيمـا إذا كـان المقـصود     ". الفـيلم الكـاذب  "وقد جاءت هذه االوصاف معطوفة على عبارة        
ضمن مثــل هــذه االوصــاف مــن وجهــة نظــر المجلــس وهــو مــا ينــسجم مــع   يتــ" الفــيلم الكــاذب"هــو أن 

اخـتالق االوصـاف   "اعتباره كاذبا؟ اما ان الغرب وغيرهم مـن الـسائرين فـي ركـاب الـصهيونية هـم وراء                 
  ". الفيلم الكاذب"الفاجرة وغيرها باالضافة إلى 

ن القـائم باالعمـال   حاول التالؤم مع الوسط، ومـن ذلـك أ     "اما السلك الدبلوماسي السعودي فقد      
فيلم "السعودي في لندن اعطى، في اليوم االول من الحملة، تعريفا فريدا للفيلم عندما وصفة بأنه    

خيالي مثير للضجة وعابث ألنه يحتوي على معالجة اكاديمية موضوعية مقنعة لحوادث خالية من             
فهـذا امـر لـم    ! مقنعـة؟ اما كيف يكـون خيـالي ويحتـوي علـى معالجـة اكاديميـة موضـوعية          ". الحقائق

  يوضحه الموظف السعودي ولكنه يدل على التخبط وفقدان الحجة، كما ويمكن اعتبار 
وهـذا التعريـف علـى كـل حــال،     . تعريـف القـائم باالعمـال الـسعودي للفـيلم شـهادة لــصالح الفـيلم       

هـــل وتجـــدر االشـــارة إلـــى أن االعـــالم الـــسعودي قـــد تجا . يختلـــف عمـــا ورد فـــي بيـــان وزارة خارجيتـــه 
أنــه قــصة : "بكلمتــين فقــط مــن تعريفــه هــذا عنــدما نــسبت إليــه قولــه   " الريــاض"وانفــردت . تــصريحه
الـسعودية نـشرت نـصا يختلـف عـن       " الـشرق االوسـط   "غير أن صحيفة    . وأجهزت على الباقي  ". خيالية

لقـد جـاء هـذا البرنـامج     : "النص آنف الذكر عندما نسبت إلى بيـان للقـائم باالعمـال الـسعودي قولـه            
بل انهـا محاولـة شـريرة بـشكل خـاص النهـا تتخفـى        . مثابة رواية خيالية تلفزيونية تستهدف االثارة ب
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فامـا أن  . في قناع يدعى االكاديمية والموضوعية ويتناول احداثا مزعومة ليس فيهـا ذرة مـن الـصدق           
خانتــه أمــا أن القــائم باالعمــال قــد   . يكــون هنــاك تــصريحان أحــدهما باالنكليزيــة، واألخــر بالعربيــة   

وهــذا " الحملــة المغرضــة"وفــي مناســبة أخــرى اطلــق عليــه القــائم باالعمــال الــسعودي أســم  . الحجــة
ثم . يختلف هو األخر عما ورد في بيان وزارة خارجيته، حيث ابقى على ذرات نفت الوزارة كل ذرة منها

بــ  " ريـاض ال"جاء دور السفير السعودي لدى هولندا الـذي وصـف الفـيلم فـي مقابلـة لـه مـع صـحيفة            
واخيرا برز دور السفير   . وهو وصف يختلف أيضاً عن أوصاف بيان وزارة الخارجية        ". الفيلم المغرض "

إن : "الـــسعودي لـــدى واشـــنطن، الـــسيد فيـــصل الحجـــيالن، الـــذي وصـــف الفـــيلم علـــى النحـــو التـــالي 
موعـة  االسلوب الوثائقي للفيلم قد وضع بشكل مقنع بحيث سيعتبر المشاهد االعتيادي القصة مج  

" إن الفـيلم يحتـوي علـى اكاذيـب    . من االحداث الحقيقية والتاريخية فـي حـين أن الواقـع عكـس ذلـك          
السفير وحذف عبارة بكل ما في " تواضع"فلو ". يعكس صورة كاذبة بكل ما في الكلمة من معنى"وأنه 

نست الـسفير  قد فعلت فعلها، وا" الحماسة"الكلمة من معنى لخفف قليال من غلوائه، ولكن يبدو أن      
أمــا مــا هــي الــصورة الكاذبــة واالكاذيــب والمعلومــات غيــر    . أيــضاً أنــه يخاطــب الــرأي العــام الخــارجي  

  ..الدقيق، فذاك جواب لم يسعف السفير في الوصول إلى ذكر الحقيقة
" االستهالك الخارجي"اغراض " مراعاة"الخالصة أن الموظفين الدبلوماسيين السعوديين حاولوا 

الرأي العام الدولي بمـزاعم الحكـم الـسعودي، ورغـم ذلـك،      " تجريع" لمس اليد صعوبة بعد أن لمسوا  
نظـرا لبقـاء هـوة واسـعة بـين مـا زعمـوا وبـين الحقيقـة، ولكـن الـرأي                  . فانهم لم يفلحوا فـي مـسعاهم      

العام ال يتلقى المزاعم عادة على انها مسلمات ال تقبل الجدل، وانما يخـضعها للفحـص والتـدقيق              
  .والمزاعم السعودية ال تحتاج إلى كل هذا. والتمحيص

ومنهـا، مـا ورد فـي الكلمـات     " النعـوت "اما وسائل االعالم السعودية فقد صالت وجالت وافاضـت بــ       
واخـتالق  .. العمـل القبـيح المـسيء لالسـالم     "التـي وصـفت الفـيلم بــ         " الجزيـرة "االفتتاحية لـصحيفة    

الــذين .. العمــالء واالجــراء عبيــد المــال  "تجــوه فهــم  أمــا الــذين ان ". االباطيــل وتــشويه وجــه المملكــة  
وجــدوا فــي ذلــك تجــارة رابحــة تــدر علــيهم ماليــين الماليــين مــن الــدوالرات ومــن الجنيهــات فأخــذوا     

فيلمـا  "واعتبرت الفيلم في مقال آخر لها في نفـس العـدد   ". يتبارون في اختالق بضاعة هذه التجارة     
علــى االنغمــاس فــي التفاهــات واالكاذيــب   "يلم تحريــضا ثــم عــادت بعــد يــومين واعتبــرت الفــ  ". خبيثــا

الفـيلم القـذر الملـىء باالكاذيـب الرخيـصة         "وفي افتتاحيتها الالحقة وصفت الفيلم بــ        ". واالفتراءات
وهــذه ". الفــيلم المــشين"و " الفــيلم المــشين والمختلــق"و " الفــيلم الــرخيص"و ". وبكـل انــواع التــشويه 

الـذي انتجـه   " أن موت أميـرة : " وما أكثر ما عادت منتجيه وقالت عنهم وعادت"! المختلق"المرة بدوره   
عبــدة المــال و اشــترك فــي اداء مــشاهده الــساقطون والــساقطات مــن اشــباه الرجــال واشــباه النــساء        

الهجمـة  "ووصفت الفيلم أيـضاً بــ       ..". يتجاوز في حوادثه المختلقة اختالقا، حجم الحدث الحقيقي       
ــة اللئيمــة  ــوان     ، جــاء"العدواني ــة لهــا بعن ــى ردع االعــداء  " ذلــك فــي افتتاحي ــادرون عل أمــا صــحيفة  ". ق

الفـيلم  "وكـان قـد سـبق أن وصـفته بــ      ". الفـيلم المـشبوه  "فقد وصفته فـي ثالثـة اعـداد لهـا بــ           " عكاظ"
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الحملـــة الـــصليبية "ووصـــفته أيـــضا بــــ ". الـــذي يعتمـــد علـــى االســـاءة مـــن خـــالل افتراءاتـــه واكاذيبـــه  
ثـم عـادت فـي    ". المحتـوى القـذر  "فقد وصـفته فـي افتتاحيـة لهـا بــ       " المدينة "أما صحيفة ". الجديدة

علـى  "وفي زاويـة اخـرى لهـا مـن نفـس العـدد بعنـوان            ". الحملة البذيئة "كلمة ثانية لها واطلقت عليه      
وفـي كلمـة   ". الـخ .. القائمـة علـى الكـذب والباطـل والفجـور       .. الحمالت المـسعورة  "اعتبرته من   " الريق

ينبغــي علــى كــل مؤســسة أو هيئــة   : "واضــافت قائلــة". عمــال مهينــا مــشينا "اعتبرتــه أيــضاً الحقــة لهــا 
اقليمية أو دولية أن تبـادر فـي حـدود امكانياتهـا واتـصاالتها ومعرفتهـا لمواجهـة االكاذيـب واالراجيـف                 

شريرا، مـضلال، كاذبـا، يـسىء    "وعمال ". من حمالت الكذب والتضليل  "كما اعتبرته حملة    ". والتشويش
االفتـراء واالكاذيـب واالضـاليل    "، وما هو اال شكل من اشكال    "إلى القيم والمثل والعقائد لدول أخرى     

فقد صبت جام غضبها علـى الفـيلم منـذ اليـوم االول عنـدما             " الرياض"أما  ". الصهيونية االستعمارية 
ــرزت" ــشتى  " طـ ــوعاتها بـ ــوت"موضـ ــي كلم     "النعـ ــوم االول، فـ ــن اليـ ــذ مـ ــا تنفـ ــث كـــادت ذخيرتهـ تهـــا ، حيـ

: وفــي موضــوع ثــان لهــا بعنــوان ". األفــالم الدنيئــة واألفــالم المخزيــة"االفتتاحيــة اعتبــرت الفــيلم مــن 
ينـدر اال يطلـع   "عنـدما قالـت   " اكذوبة وافتـراء وتزويـرا وفبركـة واختالقـا       "اعتبرته  " افالم واقالم سيئة  "

ة الناصـعة بـشيء وال يبـرر    علينا االعالم الغربي باكذوبة جديدة وافتراءات عدة ال تمت إلى الحقيقيـ          
نشرها مجرد حدوثها كل يوم تقوى الحمـالت االعالميـة الغربيـة وتتـصدر االكاذيـب نـشرات االذاعـات         
والصحف عليها تنال من العرب مقتال وهي تمعن في التجني والتهرب مـن الواقـع وفبركـة واخـتالق              

كثرهـــا اصـــبح متخصـــصا فـــي وتتبـــارى اجهـــزتهم االعالميـــة وا: "ثـــم تـــضيف قائلـــة". الـــخ.. االحـــداث
بل . وهذا يعني أن الفيلم لم يعد هو االكذوبة الوحيدة". الخ.. مجاالت عدم الثقة واالفتراء والتزوير

وكـــان . أن اجهـــزة االعـــالم الغربيـــة برمتهـــا قـــد أصـــبحت متخصـــصة فـــي الكـــذب واالفتـــراء والتزويـــر 
لها فـي لنـدن ونـشرتها فـي العـدد      تلـك الرسـالة التـي تلقتهـا مـن مراسـ           " الريـاض "الموضوع الثالث لـ    

، كما "الفيلم التافة جدا"و " الفيلم المخزي"و " فيلم االثارة الكاذبة"نفسه والتي اعتبرت الفيلم فيها 
ــه  ــة  "اعتبرتـ ــراء وجريمـ ــا وهـ ــخيفا ومزيفـ ــخ.. سـ ــال    ". الـ ــطراب واالنفعـ ــا لالضـ ــالة عنوانـ ــت الرسـ وكانـ
ربعـاء الماضـي موعـدا لكـل البريطـانيين تقريبـا       كـان يـوم اال  : "وقد جاء في الرسالة قولهـا     . والتخبط

ثـــم تحـــدثت الرســـالة عـــن االشـــاعة  ". والعـــرب الموجـــودين بمدينـــة لنـــدن مـــع فلـــيم االثـــارة الكاذبـــة 
قد تأتي عن طريق خبر صحفي كاذب أو اشاعة غير معلنة اعالميا ولكنها تتغلغل : "ومصدرها وقالت

". كهـذا الطبخـة فيـه بـدت بكذبـة وانتهـت بكذبـه       بواسطة المغرضين وقد تأتي أيـضا عـن طريـق فـيلم      
عنــد هــذا الحــد، االّ انهــا ذهبــت فــي   " الرســالة"لــم تقــف ! فــالفيلم إذا كــذب مــن بدايتــه حتــى نهايتــه  

مـا  : "علـى النحـو التـالي   " استقـصاءه "تخبطها إلى درجة أن كاتبها اراد أن يقدم لنا شكال مـن اشـكال            
شد عينيه إلى شاشة التلفزيون التي كانت تقفز وترقص      واخذ ي . هذا الهراء؟ قالها الرجل ثم صمت     

من خاللها فتاة تقـوم بـالترويج لنـوع معـين مـن الـسلع يـستعيد فـي ذهنـة بعـض لقطـات الفـيلم مـن                   
ولكــن قبـل أن اضــع عالمـة االســتفهام رأيتـه يــسحب منديلـه مــن جيــب     ! قلــت لـه ومــا ذا بعـد؟  . جديـد 

كــررت عليــه الــسؤال، ولكنــه  ! ســألته؟! ت فــي عينيــهالجاكيتــه ليمــسح بهــا بعــض الــدموع التــي اغرورقــ  
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مــازال مطبقــا صــامتا، ثــم تكلــم فطلــب مهلــة ليجمــع شــتات افكــاره التــي ذهبــت بهــا احــداث الفــيلم       
ويمــضي المراســل ". المخــزي التــي كلهــا تقطــر ســما اســود علــى محاربــة تنفيــذ الــشريعة اإلســالمية    

ث دقائق الجديدة استرقت الـسمع لمـن اخـذ      والى أن تنتهي الثال   . فطلب ثالث دقائق اخرى   : "فيقول
ثـم نـسي المراسـل صـاحبه، الـذي لـم يقـول علـى النطـق، بعـد أن انـشغل                ". يتناقش على مقربـة منـي     

فجــأة تــذكرت الرجــل الــذي أخــذ مهلــة  : "بــسرقة الــسمع، وباســتفتاءات أخــرى، واخيــرا فطــن لــه وقــال 
حــتج علــى عــدم اكمــال الحــديث معــه ثالثــة دقــائق قبــل قليــل فالتفــت حــولي فلــم اجــده ويظهــر أنــه ا 

ثـم كـاد أن يـصيبه     ! هـذا هـو االسـتفتاء االول مـع رجـل اغروقـت عينـاه بالـدموع                ". الـخ .. فترك المكـان  
أمـا مـن اسـترق    ! فامهل الدقائق تلو الـدقائق، ثـم هـرب محتجـا    ! الخرس، وخانه النطق لهول ما رأى   

لنقاش كان يذهب يمينا وشماال وكل ا: السمع منهم فقد لخص المراسل ما سرق على النحو التالي   
االطراف في محاولة لطرح الرأي الصائب للوصول إلـى االغـراض الحقيقيـة وراء عمـل هـذا الفـيلم،         
وفي النهاية خرجت بلب نتيجة النقاش التي قالها هذه المرة أحد البريطانيين الذي كان يتابع قبل 

ة جدا وال يحتاج إلى كل تلـك ـ الزيطـة ـ مـن      حقيقة الفيلم تافه: قليل أحداث الفيلم باهتمام واضح
هذا الرجل البريطاني اسمه : "فمن هو الرجل؟ اجاب المراسل على ذلك بقوله". الدعاية قبل عرضه

ويبدو أن المراسل لم يـشف غليلـه بعـد، فعقـب بنفـسه علـى مـا قالـه                ". برايت ويعمل مستشارا سياسا   
ابع يـدي ورجلـي أيـضاً، وأن مخـرج الفـيلم قـد سـقط            الفيلم تافـة وابـصم باصـ      : "المستر برايت بقوله  

وإن كــان هنــاك اســوأ مــن ذلــك هــو الغــضب الــشديد الــذي   . ســقطة ســتمس ســمعته الفنيــة مــستقبال 
وبعــد استرســال طويــل مــع المــستر برايــت انتقــل المراســل إلــى  ". ســيواجه بــه كثيــرا مــن البريطــانيين

ثــم ". غــة االسـبانية االنجليزيـة والعربيــة قلـيال   المـسيز كـارمن، فتــاة اسـبانية تجيـد باالضــافة إلـى الل     "
المسيز كارمن هذه احفظوا اسمها جيدا، إنهـا تتعـاطف مـع القـضية العربيـة         : "اضاف المراسل قائال  
احلـف لكـم بـاهللا العظـيم أنـه لـم       .. سـتقولون اننـي منـافق وذو مقاصـد أخـرى     . اكثر مـن بعـض العـرب    

 كارمن بعد انتهاء الفيلم المغـرض قفـزت مـن مكانهـا     مسيز: أما كل الحكاية تقول. يكن هذا وال ذك 
". وماذا يريد الـسخيف كاتـب ومخـرج هـذا الفـيلم           .. جريمة.. جريمة.. إنها جريمة : وهي تصرخ قائلة  

يقولون انها ايضا .. الميسز كارمن هذه احفظوا اسمها جيدا "ويمضي المراسل ليقول للمرة الثانية 
لم، اســرعت إلــى جهــاز التلفزيــون ذو الخمــس وعــشرين بوصــة  قفــزت مــن مكانهــا بمجــرد انتهــاء الفــي

ورفــسته برجلهــا وتأكــدت مــن تهــشيمه، ثــم ارتمــت علــى االرض مواصــلة البكــاء النهــا لــم تكــن تــصدق  
بانها ستشاهد احداثا لفيلم سخيف كل لقطاته مزيفة ومركبة تركيبا لم تكن فيه فقرة واحدة تقنـع           

هـول  "ارمن هـشمت التلفزيـون وسـقطت علـى االرض باكيـة لــ       اذاً المسيز كـ ". المشاهد على تصديقها  
ثـم زف  ". المسيز كارمن هذه احفظـوا اسـمها جيـداً    : "ثم يعود المراسل للمرة الثالثة ويقول     "! ما رأت 

كل التوقعات تقول انها قريبا ستدخل الدين اإلسـالمي وهـي شـغوفة كثيـرا هـذه        "وهي أن   " بشرى"لنا  
: ويعـود المراسـل أيـضاً للمـرة الرابعـة ويقـول      ". لـق بالـدين اإلسـالمي   االيام للسؤال عـن كـل شـيء يتع       

ــه اال اهللا  : ســيكون اليــوم الــذي تقــول فيــه   .. المــسيز كــارمن هــذه تــذكروا اســمها جيــدا   " أشــهد أن ال ال



  ٢٨

ليس بعيدا خاصة بعد مشاهدتها لهذا الفيلم الـذي تأكـدت مـن خاللـه      " واشهد أن محمدا رسول اهللا    
اختــتم فــصله مــع المــسيز كــارمن  ". ســالمية يفــوق كــل أحكــام الــشرائع األخــرى أن تنفيــذ الــشريعة اإل

" المــستفتاة"إذاً ". هــذه ستــصبح قريبــا فتــاة مــسلمة بــسبب هــذا الفــيلم ) كــارمن(صــدقوني فـــ : "وقــال
الثالثة، فتاة اسبانية هشمت التلفزيون، وارتمت ارضا وهي تبكي، وفـوق هـذا وذاك، فانهـا علـى وشـك         

ويقتضي عـدم محاربـة   ! فهو كسب كبير! وإذا كان هذا صحيحا   ! دة بسبب هذا الفيلم   أن تنطق بالشها  
غيـر الفتـوح،   "! الـدعوة "الفيلم من قبـل الـسلطات الـسعودية ألنـه اودد طريقـة سـعودية جديـدة لنـشر                  

، بعـد كـل هـذا   ! فيالـسخرية القـدر  ، والكلمة الطيبة والعمل الصادق، وااليمـان الـذي ال تـشوبه  شـائبة       
واخيـرا لـو أن   ! أم هـذا الـنمط مـن االعـالم؟    ، أهو الفيلم !  المرء في معرفة ايهما السخيف؟     هل يحير 

ســتقولون اننــي : "ولــم يقــل!!ويطالبنــا بحفظــه اربــع مــرات ، المراســل لــم يلهــج باســم المــسيز كــارمن  
لكـان ادعـى إلـى عـدم     " لـم يكـن هـذا وال ذاك   "، ولم يقسم بـاهللا العظـيم أنـه       "منافق وذو مقاصد أخرى   

ثم عادت الـصحيفة ووصـفت الفـيلم فـي اعـدادها       ". يكاد المريب أن يقول خذوني    "ارة الريبة، ولكن    اث
والعبــث .. وعــرض االكاذيــب .. الفــيلم الخيــالي "و". الفــيلم المــشؤوم "و " الفــيلم الــدنىء "الالحقــة بـــ  

رضـا قبيحـا   ع"، واعتبرتـه ايـضا   "الفـيلم الغـرض  "، و "الفـيلم الملفـق  "و  ". الفـيلم المـشؤوم   "و  " المشين
". االدعاءات واالفتـراءات الباطلـة  "شكال من   " البالد"، فاعتبرته   "النعوت"وتوالت االوصاف و    ". مشمئزا

فـي كلمـة لهـا بــ     " النـدوة "فـي حـين وصـفته    ". تـشويها للحقـائق ومغالطـات   : "وقالت أيضا أنه يتـضمن   
تــشويها "واعتبرتــه أيــضاً ، "والحمــالت المــسمومة.. وغيــر اخالقــي.. العمــل المــشين والفــيلم الهزيــل "

وحملـــة .. الفـــيلم المـــشين"وفـــي كلمـــة أخـــرى وصـــفته بــــ  ". وتـــضليال ودســـا.. لالســـالم وافتـــراء عليـــه
  ".مغرضة

" االستهالك الخارجي"السعودية التي تضطلع فيها بتأمين أغراض " الشرق االوسط"أما صحيفة 
، "الحمالت المغرضـة "أو " مغرضالفيلم ال "فقد درجت على تسميته بـ      " مؤممة"ومخاطبة عقول غير    

وهــي كلمــة مهذبــة لكلمــة ". الفــيلم المــصبوب فــي قالــب خيــالي "واســمته أيــضاً فــي احــدى المــرات بـــ  
. إلــى بعــض المؤيــدين للحكــم الــسعودي    " نعــوت "هــذا باســتثناء مــا نــسبته الــصحيفة مــن      ". كــاذب"

ائل اعالمه في الخـارج بمـا   وسائل االعالم السعودية في الداخل ووس  " نعوت"ونالحظ هنا الفرق بين     
ــت           ــو كان ــر موجــودة، فل ــه مغــالط ومختلــف الوصــاف غي يوضــح اعتــراف الحكــم الــسعودي ضــمنا بان

واحـدة،  " نعوتـا "موجودة لما كانت هناك ضرورة للتمييز بين الداخل والخارج، حيـث يفـرض أن تكـون         
  .هي هي ال تتغير بتغير المكان

الـسعودية بـشكل مفـصل لتقريبـه مـن      " النعـوت "لـى  لقد حرصنا علـى أن نطلـع القـارىء الكـريم ع     
ــت حــول الفــيلم   " المعركــة"جــو  ــا تحاشــينا مــا نــسبته الــصحف الــسعودية مــن       . التــي افتعل علمــا انن

  ".النعوت السعودية"وهي اقل حدة بكثير من ، "المؤيدين"اوصاف إلى بعض 
الجزيـرة أن محطـة   بقي أن نتوقف قليال عند ما سمي برأي النقاد الفنيـين، فقـد ذكـرت صـحيفة             

 التــي عرضــت الفــيلم أجــرت نــدوة بــين النقــاد الفنيــين الــذين ابــدوا آراءهــم فــي      A.T.V.. . تلفزيــون
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وصــفه بعــض باعتبــاره وجهــة نظــر قابلــة للنقــاش، ولكنــه     : "ثــم قالــت . للفــيلم" التكنيكــي"المــستوى 
دف له وبين مختلـف  السعودية، فشتان بين ضعيف وكاذب وبين عدم وجود ه" النعوت"بالتأكيد يغاير   
ــه     . ومــزور ومفتــرى  ــى احــد النقــاد قول ــرا نــسبت الــصحيفة إل ــي أضــعت ســاعتين يمكــن أن    : "وأخي انن

! ويالحـظ المــرء أن االعـالم الــسعودي اعتـرف بجــواز شـهادة مــن يرتـادون البــارات     ". اقـضيها فـي البــار  
ه صـديق الملمـات   أمـا الـسيد ناصـر الـدين النـشاشيبي، فقـد عودنـا علـى أنـ         . ربما لعدم وجـود غيـرهم   

كلــي أمــل أن ال يعيــر أحــد مــن المــسئولين العــرب ســواء فــي          : "ورغــم أنــه قــال   ! للحكــام الــسعوديين  
الــسعودية أو فــي خارجهــا، مثــل هــذا الفــيلم أيــة أهميــة وأن ال يــرد عليــه وأن يكــون جــزاؤه التجاهــل        

وتطـوع  !! ئـضين اال أن النـشاشيبي لـم يتمالـك نفـسه امـام فرصـة ال تعـوض، فخـاض مـع الخا            ". التام
رغم جهلي في نقد األفالم السينمائية، من الناحية الفنية : "باجراء نقد فني للفيلم، وقال فيما قاله

فــي االخــراج التلفزيــوني ال يــساوي أكثــر مــن صــفر علــى عــشرة، وأنــه مــن ناحيــة التركيــز الفنــي علــى  
فزازي المفتعـل البعيـد   االحداث ال يساوي أكثر من نصف على عـشرة، وأنـه مـن حيـث التمثيـل االسـت       

عن الصدق ال يساوي أكثر من ربع على عشرة، ولكن اعترف بألم أيضاً أن الفيلم المذكور من ناحيـة   
: ثـم قـال  ". االثارة والدس والغش وتمويه الحقائق والكذب يساوي عشرة على عشرة بالتمـام والكمـال        

لـسيد النـشاشيبي رغـم اعترافـه     والعجـب أن ا ". احرى بهم لو سـموه مـوت الـصدق ومـوت األميـرة معـا       "
وأي تقيـــيم؟ بــــ ! بجهلـــه فـــي هـــذا المـــضمار اال أنـــه لـــم يتـــورع أن يقـــيم الجوانـــب المختلفـــة للفـــيلم 

كما يقيم المعلمون والمدرسون واالساتذة اجابات طالبهم، وهـذا العمـل الرياضـي الكبيـر      " العالمات"
 ولكن النشاشيبي ليتحدث عن الصدق ال يضطلع به عادة في االعمال الفنية حتى المتضلعين فيها،

  ".ويعتبر ما قاله صدقا
  

        التعقيبالتعقيبالتعقيبالتعقيب
الــسلطات الــسعودية ووســائل اعالمهــا لــم يبــق امامنــا ســوى تعقيــب   " تقيــيم"بعــد أن اطلعنــا علــى 

  :مقتضب نلخصه على النحو التالي
ليـست  أن الفيلم يتناول الحكم السعودي واألسـرة المالكـة، وبالتـالي فـان الـسلطات الـسعودية          / ١

عليه، النها ال يمكن أن تكون حكما منصفا ونزيهـا، فـالفيلم يتعلـق بهـا، وهـي           " االحكام"اهال الصدار   
  في وضع الدفاع عن نفسها، ومتى كان المتهم حكما؟

ــل     / ٢ ــارت ردود الفعـ ــا أوال، اختـ ــد كـــشفت نفـــسها بنفـــسها، وذلـــك ألنهـ أن الـــسلطات الـــسعودية قـ
وألنها ثانيـا،  . والصراخ عادة ال يسمع، وانما تصم اآلذان دونه      الغاضبة المتسمة بالضجيج والصراخ،     

اعتمــدت اســلوب الــشتائم والــسباب، وتحاشــت النقــد الموضــوعي المــسؤول، وعــادة ال يلجــأ إلــى هــذا    
وثالثا، ألنها لم تتواضع في حملتهـا ضـد الفـيلم، فلـو        . االسلوب اال فاقد الحجة العاجز عن االقناع      

حدودة في الفيلم، أو وقائع معنية، واوضحت أوجـه اعتراضـها، العتبرنـا    انها اعترضت على مشاهد م 
حيـث أننـا نـؤمن    . ذلك وجهة نظر جديرة بالتأمل والدراسة والتفهم، بل قـد تجـدنا نـشاطرها الـرأي                
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". واي عظـيم ال يعـاب  : "بأن ال وجود العمال كاملة، وخصوصا فـي اطـار النـشاط االنـساني، وقـد قيـل               
عودية اعتبـرت الفـيلم كلـه بقـضة وقضيـضه كـذبا فـي كـذب، وافتـراء فـي افتـراء                أما وأن السلطات الـس    

  .فهذا أمر ال ينتقص من الفيلم بقدر ما ينتقص من الزعم السعودي نفسه
أن المحقق أو القاضي غالبا ما يستعين بدراسة الحالة النفسية للشخص المعني في تحريه / ٣

 التي انتابـت الحكـام الـسعوديين لشخـصت علـى أنهـا       للحقيقة، فلو طبقنا هذه القاعدة على الحالة 
، فالسلطات السعودية لم تتسم بأي قدر من االتزان وضبط النفس، ولم "الهستيريا"شكل من اشكال 

ــدة بـــشأن   ــاف"تكـــن موحـ ــه " االوصـ ــا عليـ ــة   . التـــي اطلقتهـ ــة ومـــضطربة ومتخبطـ ــا كانـــت منفعلـ وانمـ
.  بمـا يـستدل منهـا علـى صـحة فحـوى الفـيلم           ومتفاوتة ومتعارضة في االوصاف التي اطلقتهـا عليـه        

والســيما أن اضــطراب المــتهم فــي اقوالــه مؤشــر علــى أنــه يخفــي مــا اقتــرف وان كانــت قــواه العقليــة       
فاالكاذيب واالفتراءات والتزوير ال تحتاج إلى من يرد عليها على النحـو الـسعودي النهـا تـرد           . سليمة

در من التوضيح دون أن تكون تصرفاته وردود افعاله على نفسها بنفسها، ويمكن أن يلجأ المرء إلى ق
  ".كاد المريب أن يقول خذوني: موحية بمحاولة الكذب وال سيكون كمن قيل فيه المثل

لقد شوهد الفيلم من قبل الماليين من الناس، وكان بين تلك الماليين من هم مسلمون، فلم / ٤
د عـــرض علـــى خمـــسين خبيـــرا فـــي اإلســـالم  يـــروا فيـــه مـــا رآه الحكـــام الـــسعوديين، بـــل أن الفـــيلم قـــ  

  .والحضارة العربية قبل بثه ولم يروا فيه ما يشينه
أن الفــيلم هــو نتــاج جهــد وعمــل ومعانــاة مراجعــة اســتغرقت ســاعات طــوال، واجــراء مقــابالت      / ٥

كثيــرة، ورحــالت تنقــل فيهــا المخــرج بــين لنــدن وبيــروت والقــاهرة، وزيــارة للجزيــرة العربيــة اســتغرقت   
وبهــذا . ، وفـي نهايـة المطـاف عـرض الفـيلم قبــل بثـه علـى خمـسين شخـصية فوافقـت عليـه           اسـبوعين 

إن قـصة الفـيلم مـأ خـوذة ممـا جـاء فـي المقـابالت التـي دامـت سـتة                 ": "نيوزويـك "الصدد قالت مجلة    
وقـد تـأثر تومـاس    .  سـنة مـن العمـر   ٣٩اشهر والتي اجرها المخرج البريطـاني انتـوني تومـاس البـالغ            

أن المخــرج تومــاس " التــايم االمريكيــة"وذكــرت مجلــة ".ميــرة عنــدما ســمعها فــي لنــدنبقــصة مــوت األ
 ســاعة مــن المحادثــات حــول األميــرة والعائلــة المالكــة العاطلــة مــع عــرب ذوى ٣٠٠امــضى "ادعــى انــه 

ونظـراً لكـل هـذا    " علمـا بانـه قـضى اسـبوعين فقـط فـي العربيـة الـسعودية          . مكانة ومـع مـصادر أخـرى      
أما الرد السعودي علـى الفـيلم، فلـم يـستغرق أي جهـد، بـل كـان ردا          " الفيلم الوثائقي "سمي الفيلم بـ    

فوريــا، لــم يكــن ســوى حــصيلة لحظــات مــن االنفعــال والغــضب، فبجــرة قلــم ألــصقت بــه كــل الــصفات   
  !.. السعودية

الحكام السعوديين في محنتهم هذه فانهم لم يجاروهم فـي نعـوتهم          " واسوا"واخيرا، حتى من    / ٦
وإذا كـان  . الحكام السعوديين انفسهم لم يصدقوا الزعم الـسعودي " اصدقاء" وهذا دليل على أن     .هذه

  !.االمر كذلك، فما عسى أن يرتجيه الحكام السعوديين من اآلخرين؟
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        من وراء الفيلممن وراء الفيلممن وراء الفيلممن وراء الفيلم
أن الفـــيلم معـــاد لالســـالم : لقــد اطلعنـــا علـــى الموضـــوعين االول والثـــاني اللـــذين كـــان مفادهمـــا 

واطلعنــا أيــضاً علــى ! ومــا هــو اال كــذب ودس وافتــراء! قلــب النــابض للعــالم اإلســالميوالمــسلمين وال
والذي نحن بصدده، فهو يستتبع الموضوعين حكما . أما الموضوع الثالث. المناقشة التي اعقبتهما

فاالعمــال المعاديــة والكاذبــة ال بــد أن يكــون وراءهــا أعــداء، فمــن     . الروايــة الــسعودية " تــستقيم"لكــي 
  .. االعداء من وجهة النظر السعودية؟اولئك

إن الحكم السعودية يدرك جيدا أن اطالق التهم جزافا ضد قوى خارجية ليس امرا هينا كمـا هـو    
الحال مع الفئات الداخلية المغلوبة على امرهـا، عـالوة علـى انهـا مجازفـة مكلفـة، بـل وربمـا باهظـه           

ون المزيد مـن الفـضح والتعريـة أو مـا هـو اشـد       التكاليف، فتهم كهذه قد ال تمر دون ردود فعل قد تك      
ولكـن مـا   . من ذلك، والحكم السعودي ال يتحمل شيئا من هـذا، نظـرا لكثـرة عوراتـه، وسـهولة ابتـزازه                

هم في حقيقة االمر " االستهالك الداخلي" هو أهم من ذلك، االعداء والخصوم المناسبين ال غراض
  .ما يجمعهم والحكم السعودي معسكر واحدليسوا أعداء وال خصوما للحكم السعودي، وان

وامــا هــذه االغــراض المتــضاربة لــم يجــد الحكــم الــسعودي مفــرا مــن تــوزع االدوار، فالمــسؤولون       
ــا امتنعــت عــن الخــوض فــي الحــديث عــن االعــداء والخــصوم، وتحديــد          الكبــار واجهــزة الحكــم العلي

" المتبرعون"ة الدنيا ووسائل االعالم و أما األجهز. هوياتهم باعتبار انها معنية برعاية العالئق معهم 
بالتأييــد، فقــد أو كلــت لهــم مهمــة تــأمين اغــراض االســتهالك الــداخلي بتقــديم خــصوم مناســبين             
والعمل على استكمال فصول الرواية السعودية التي هي في امس الحاجـة إلـى مـن يقـدمون كاعـداء        

  .  يكون وراءها من وراءهاوخصوم باعتبار أن األعمال المعادية ال تتم بنفسها، وانما
ــان وزارة الخارجيــة خاليــا مــن أي اشــارة إلــى أعــداء أو             ــع لــالدوار جــاء بي وتمــشيا مــع هــذا التوزي
خــصوم، كمــا أن الــبالغ الــذي صــدر علــى هيئــة تــصريح لــوزير االعــالم حــول اجتمــاع مجلــس الــوزراء      

تاما من اية اشارة عن أعداء أو وقراراته بشأن العالقات السعودية البريطانية قد خال هو االخر خلوا   
ولكن وزيـر الـدفاع الـسعودي حـاد قلـيال عـن ذلـك عنـدما نقلـت عنـه وكالـة االنبـاء الـسعودية                    . خصوم
ان هــذه الحمــالت دليــل علــى أن مواقفنــا الثابتــة والواضــحة ضــد الــصهيونية كمــا أنهــا دليــل      : "قولــه

االت تدفعنا وتحثنا دائما على تدعيم يفضح نوايا واغراض اجهزو االعالم االجنبية وهي في كل الح
اما أن هناك مواقـف واضـحة وثابتـه للحكـام الـسعوديين ضـد الـصهيونية، فهـذا أمـر              ". قواتنا وقدرتنا 

يعوزه الدليل، بل ومن السهولة بمكان أن يجد المرء وقائع وادلة مغـايرة لـذلك االدعـاء، أمـا إذا كـان                  
  .ستسالمي التقهقري، فهذا امر نقره للوزيرالمقصود بالمواقف الثابتة، التزام لنهج اال

اجهــزة االعــالم "بقــي أن نــشير إلــى ان الــوزير قــد تحاشــى ذكــر الخــصوم االخــرين واكتفــى بعبــارة     
ضـــد " الكراهيـــة"وهـــي عبــارة مطلقـــة ال تميــز بـــين اجنبــي وأخـــر، ربمــا تجنبـــا الثــارة روح      " االجنبيــة 

جـرى لقــاء مــع طلبـة الجامعــة اإلســالمية فــي   امــا شـقيقه وزيــر الداخليــة فقــد ا . الخـصوم االصــدقاء 
أكـد  : "وقالـت " مفتوحـا "، وصـفته وكالـة االنبـاء الـسعودية بانـه كـان            ١٩٨٠/ ٤/ ١٥المدينة المنورة فـي     
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سموه أن التزام المملكة بالمحافظة على العقيدة اإلسالمية والمثابرة والتصميم على تطبيقها كما        
وهـذه اشـارة واضـحة إلـى     ". ن كل الخصوم بفضل اهللا تعالى نزلت في كتاب اهللا وسنة نبيه هو اقوى م        

. الفيلم ولكن دون ذكره أو تسميته، وهو ما درج عليه المسؤولون السعوديون الكبار في حملـتهم ضـده       
، حيـث اكتفـى   "اللقـاء المفتـوح  "ونرى أن وزيـر الداخليـة قـد تحفـظ كثيـراً فيمـا اعلنـه مـن اقوالـه فـي            

ونشرت اقواال جديدة بدت " عكاظ"وبعد يومين عادت . ر أي واحد منهمباالشارة إلى الخصوم دون ذك
ردا علــى ســؤال فــي الحــوار المفتــوح  "وكأنهــا تكملــة لمــا دار فــي الحــوار المفتــوح إذ قالــت الــصحيفة   

الذي عقـده وزيـر الداخليـة حـول الحملـة الـشرسة التـي تـدعمها الـصهيونية والموجهـة إلـى اإلسـالم                     
إن هذا االمر اصبح واضحا خاصة في العامين الماضيين ونحن   :  سموه بشكل خاص والحكم به قال    

ال نعتبره امرا هينا، الن من يقوم بهذا االمر سواء كان صهيونيا أم صليبيا أم شيوعيا أو مـن سـار فـي      
  ". ركبهم فهم ضد اإلسالم بالتأكيد
التـي  " االمـر " وكلمـة  التي وردت فـي صـيغة الـسؤال،    " الحملة الشرسة "وتجدر االشارة إلى أن عبارة      

عمال "كما أن الوزير اعتبر الفيلم . وردت في اجابة الوزير قصد بهما الفيلم تحاشيا لذكره أو تسميته
وســنكون دعامــة لالســتقرار والــسالم للعــالم ولــن نكــون دولــة اذى او شــر كمــا هــو      : "ثــم قــال " عــدوانيا

والـوزير هنـا قـد زاد    ". نية أو صـليبية موجود في الدول أو بعض الكيانات القائمة مـن شـيوعية أو صـيو     
الـصليبية والـصهيونية والـشيوعية دون أن يحــدد    : العيـار عنـدما اشـار إلـى ثالثـة اشـكال مـن الخـصوم        

واحدة منهـا باعتبارهـا وراء الفـيلم، تاركـا الخيـار لالخـرين وهـو امـر يوضـح حاجـة النظـام الـسعودي                 
اج إلى خصوم بهـذا الحكـم، فمـا عـسى ان يتطلبـه      وإذا كان إنتاج الفيلم يحت  ! الملحة إلى كبش فداء   

أمـا أميـر المدينـة    ! احداث مؤامرة؟ هذا ما لم يجب عليه وزير الداخلية، المعني باالمن والمـؤامرات          
وهــذا يعنــي أن االســتعمار وراء الفــيلم، أال أنــه لــم    ". الحمــالت االســتعمارية "فقــد اعتبــره حملــة مــن   

  .مايحدد هوية االستعمار فترك االمر مبه
االعــداء "وهكــذا نالحــظ أن الحكومــة الــسعودية ووزرائهــا قــد تحاشــوا الخــوض علنــا فــي مــسالة      

ــات    " والخـــصوم ــون بالعموميـ ــانهم يكتفـ ــطروا فـ ــيلم، واذا اضـ ــانوا وراء الفـ ــذين كـ ــسلطات  . الـ ــن الـ ولكـ
" امؤيـديه "السعودية اطلقت العنان ال جهزتهـا الـدنيا ولوسـائلها االعالميـة فـي الـداخل والخـارج ولــ               

  .النها معركة ضد االشباح" الغنائم"لخوض معركة ليس فيها سوى 
تــصريحا للقــائم باالعمــال الــسعودي فــي " الــبالد"ففــي اليــوم الثــاني مــن الحملــة نقلــت صــحيفة  

أنـه علـى الـرغم مـن المـساعي التـي بـذلتها الـسفارة لمنـع عـرض الفـيلم اال أن هـذه                     : "لندن جاء فيه  
ن العناصـر التـي عملـت علـى بثـه تهـدف إلـى االسـاءة إلـى المملكـة           المـساعي لـم تـنجح حتـى االن أل    

هذه العناصر اذاً ارادت اشغال المملكة عن القـضية االساسـية   ". واشغالها عن دعم القضايا االساسية  
ان معظــم القــائمن علــى هــذه   : "واضــاف قــائالً ! وكــأن المملكــة تخــوض حربــا ضروســا فــي فلــسطين    

وبعـد اكثـر    ". ة المعـروفين بميـولهم واتجاهـاتهم المعاديـة للمملكـة          الشركة التلفزيونيـة مـن الـصهاين      
الفــيلم المــشين والفــيلم  "مــن نــصف شــهر علــى الحملــة اصــدر مجلــس القــضاء االعلــى بيانــا حــول      
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فـي ركـاب   " الـسائرون "مـا اقـدم عليـه أعـداء اإلسـالم فـي الغـرب وغيـر الـسائرين                  : "اسـتنكر فيـه   " الكاذب
فهنــاك إذا مــن وجهــة نظــر مجلــس القــضاء    ". الــخ..  الفــيلم الكــاذب الــصهيونية العالميــة مــن إنتــاج  

ولـم  . االعلى أعداء في الغرب، وآخرون في غيـر الغـرب، ولكـنهم جميعـا يـسيرون فـي ركـاب الـصهيونية         
أمـا االمـين العـام لرابطـة العـالم اإلسـالمي، فقـد نقلـت عنـه وكالـة           ! يوضح البيان ما المقصود بغيره 

أن االسلوب الـذي تمارسـه هـذه االجهـزة التـي تـسيطر          : " قوله ١١٩٨٠/ ٤/ ١٣خ  االنباء السعودية بتاري  
اذاً ". عليهــا القــوى الــصليبية والــصهيونية العالميــة ضــد المــسلمين ومعتقــداتهم هــو اســلوب عــدائي     

فالقوى الصليبية والصهيونية العالمية اصبحتا على حد سواء وراء ذلـك العمـل العـدائي مـن وجهـة              
لي الحركان، االمين العام لرابطة العالم اإلسالمي، وهـذا مغـاير لمـا ذهـب اليـه             نظر الشيخ محمد ع   

أمـا محمـد صـفوت الـسقا االمـين          . مجلس القضاء االعلى الذي حمل الصهيونية المسؤولية االولـى        
فما وجد الغرب والـشرق اال أن ينهـاال   : "العام المساعد للرابطة فقد نقلت عنه جريدة الجزيرة قوله 

ــات    عبـــر االعـــال ــار هـــذه الـــصورة المتداعيـــة مـــن الهجمـ م والـــصليبي الحاقـــدين علـــى اإلســـالم الظهـ
واالمـــين العـــام المـــساعد بقولـــه هـــذا اعتبـــر الـــشرق والغـــرب همـــا العـــدوان، ومـــا االعـــالم   ". الـــشرسة

، وهــذا هــو األخــر يغــاير "الــشرق والغــرب"الــصهيوني والــصليبي معــا اال معبــران لهجماتهمــا الــشرسة  
أن قالــه مجلــس القــضاء االعلــى، كمــا أنــه يخــالف مــا ذهــب إليــه رئيــسه االمــين العــام  تمامــا مــا ســبق 

ويجدر بالذكر أن رابطة العالم االسـالمي تكـاد تكـون مؤسـسة سـعودية بحتـة بحكـم مقرهـا                 . للرابطة
وهذا ينطبق إلى حد ما على اجهزة منظمة المؤتمر اإلسـالمي التـي سـارعت إلـى       . وامينها ونفقاتها 

عمن وراءه بناء على رغبة من الحكومة الـسعودية، ففـي تـصريح خـاص          " الكشف"لفيلم، و   التنديد با 
إن الــصهيونية : "قــال االمــين العــام لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمي الحبيــب الــشطي " الجزيــرة"لجريــدة 

التي تتحكم ـ مع االسف الشديد ـ في وسائل االعالم تعمل جاهدة بكل الوسائل للحط والتقليل من 
تنـا اإلسـالمية والتجـريح بهـا والنيـل مـن قـادة العـالم اإلسـالمي والتعـريض بمبـادىء الـدين             مجتمعا

واالمـين العـام للمـؤتمر اإلسـالمي الـذي اعتبـر الـصهيونية مـسؤولة عـن إنتـاج           ". اإلسالمي في العالم 
اهـي  الفيلم، وتتحكم ـ مع االسف الشديد ـ في وسائل االعالم، لم يشأ أن يحدد هوية تلـك الوسـائل،     

غربية؟ أم شرقية؟ أم ماذا؟ والسبب أن االمين العام يجمعه والحكم السعودي هوى مشترك، ولذا لـم   
أمـــا االمانـــة العامـــة . يـــشأ أن يقـــول وســـائل االعـــالم الغربـــي، فجعلهـــا مطلقـــة للتخفيـــف والتمويـــه  

ذي وقـف  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي فلم تكتف بما قاله امينها، بـل ولـم تـشأ أن تقـف عنـد الحـد الـ           
وقــد ســبق أن نبــه عــدد كبيــر مــن المــسؤولين المــسلمين ومــن     : "عنــده، وأنمــا اصــدرت بيانــا جــاء فيــه  

المنظمات اإلسالمية ومن بينها االمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى خطر هـذه المـؤامرة     
ن يحملـون  التي تحيك خيوطها وتشرف عليها اسـرائيل ويتـولى تنفيـذها فـي أوربـا وأميركـا صـهيونيو                

  ".جنسيات هذه البالد



  ٣٤

وببيــان منظمــة المــؤتمر اإلســالمي اصــبح األمــر اعظــم واخطــر ممــا ذكــره أمينهــا العــام، وتحــول      
ــون       ــولى تنفيـــذها اوربيـ ــا اســـرائيل، ويتـ ــا وتـــشرف عليهـ ــؤامرة تحيـــك خيوطهـ ــدائي إلـــى مـ العمـــل العـ

  .وأمريكيون صهاينة
أمــا أنهــم تعارضــوا  . عــداء والخــصوم كــل طــرف مــن االطــراف بمــا تيــسر لــه مــن اال     " جــاد"وهكــذا 

وتناقــضوا فيمــا بيــنهم، فهــذا لــيس مــن شــأنهم، وانمــا شــأن الحكــام الــسعوديين الــذي يخــشون الدقــة   
ــد، والــذين الهــم لهــم ســوى تــوفير       ــة تــؤمن أغــراض االســتهالكين الــداخلي     " بــضاعة"والتحدي عاجل

ــي أن هـــذه االجهـــزة  . والخـــارجي بـــصرف النظـــر عـــن نوعيتهـــا  ــد " شـــبه الملكيـــة"و " يـــةالملك"ويكفـ قـ
اضــطلعت بــدور ال يجــرؤ الحكــام الــسعوديون علــى االضــطالع بــه خوفــا وتحــسبا وحرصــا علــى بقــاء      

   .الطرق سالكة والجسور مفتوحة
أما الصحف السعودية فقـد صـالت وجالـت حتـى ضـاق ذرع النـاس بلغوهـا، فـالول مـرة تـستفيض                

 وجرائمه؛ وعما بلغة الغـرب مـن انحطـاط    الصحف السعودية في الحديث عن االستعمار البريطانى     
وعـن الـصهيونية وتحكمهـا فـي الغـرب وفـي       ! في القيم والمثل وانتشار الرذيلة واختفاء الفـضيلة فيـه   

  .وضرورة خوضها، فلنتابع ذلك مع الصحف السعودية" المعارك"وسائل أعالمه وأخيرا عن 
الـذين يريـدون   : "تاحيـة لهـا بعنـوان   فـي افت " الريـاض "في اليوم االول من الحملة طالعتنـا جريـدة      

لــيس دفاعــا مــن االمــة العربيــة حــين نمــسك بكــل خيــوط االتهــام          : "جــاء فيهــا ". قتلنــا بــصحافتهم 
والحـديث هنـا عـن    .." والحمالت الصليبية، والعنـصرية، التـي تـذبحنا بهـا كـل يـوم الـصحافة الغربيـة                 

 مـن الحمـالت الـصليبية والعنـصرية     الصحافة الغربيـة والمقـصود بهـا الفـيلم، ومـا الفـيلم اال حملـة               
ولكن الصحيفة لم تستقر على حال، فانتقلت من الحمـالت الـصليبية          ! لذبحنا كما قالت الصحيفة   

ثـــم خـــصت بريطانيـــا ". تعلـــن بكـــل وقاحـــة شــتمها للعـــرب "والعنــصرية إلـــى رســـاميل اليهوديـــة التــي   
لحرب االعالميـة التـي يجـب أن    بعد كل هذا انتقلت إلى طور آخر، فتحدثت عن ا    . بالالئمة والهجوم 

ــة    وعلينــا أن ال نفــرق بــين عــداوات الغــرب أو الــشرق، فالكــل متفــق      "توجــه بحــرب اقتــصادية واعالمي
وبهـذا خلطـت   ". بالتسرب الينا من خال ضعفنا، واالمم الـضعيفة دائمـا هـي التـي ال تـستحق الحيـاة         

ي التنقـــل بـــين االعـــداء ولـــم تنفـــك الـــصحيفة فـــ. الـــصحيفة بـــين الـــشرق الغـــرب بـــدون أي مناســـبة 
أن هذه الحملة، بالقدر الذي لن تصيب أهـدافنا أو مثلنـا العليـا، فاننـا نفهـم           : "والخصوم حيث قالت  

أنها تتحدث من مواقع حقدها ونفوذ االعالم الصهيوني وحتى الساداتي الـذي سـعى إلـى تـشويه كـل        
ذا سـطرت الـصحيفة قائمـة طويلـة     وهكـ ". وتعاون مع اعدائنا فـي إنتـاج األفـالم الدنيئـة    . ما هو عربي  

مــن حمــالت صــليبية وعنــصرية، ورســاميل يهوديــة،  : مــن االعــداء والخــصوم فــي افتتاحيــة واحــدة لهــا 
والدولة البريطانية، وعداوات الشرق والغرب، واالعالم الـصهيوني والـساداتي محملـة أيـاهم بـشكل أو              

  .د تعبيرهاعلى ح" الفيلم الدنىء والفيلم المخزي"بأخر مسؤولية إنتاج 
ســيئة ! األفــالم واقــالم : "فــي مقــال آخــر لهــا بعنــوان   " الريــاض"وفــي العــدد نفــسه شــنت صــحيفة    

كالكـــذب واالفتـــراء والفبركـــة " النعـــوت"حملـــة شـــعواء علـــى االعـــالم الغربـــي، ونعتـــه بـــشتى " الـــسمعة
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 لقـــد طفـــح الكيـــل واصـــيب االعـــالم الغربـــي: "واالخــتالق والـــدس والتزويـــر، ثـــم خلـــصت إلـــى القـــول 
بهستيريا قاتلة افقدته الثقة بنفسه وجعلته كذبة كبيرة البد لالعـالم العربـي مـن التـصدي لهـا بكـل         

وبعـد أن بلغــت الـصحيفة حـدود التـصدي والمعركـة اسـتدركت واضــافت       ". مـا لديـه مـن وسـائل فعالـة     
.. أتصحيح أن المعركة مع االعالم الغربـي المتـصهين بـد       : "صفة جديدة إلى االعالم الغربي بقولها     

وهكذا تحولت المعركـة مـن االعـالم       ". الخ.. ولكن يجب أن يشتد اورها لترد للمعتدى الصاع صاعين        
الغربــي إلــى االعــالم الغربــي المتــصهين انــسجاما مــع الــسياسة الــسعودية الــدائرة فــي فلــك الغــرب        

رسمته انها ستبلغ الوهم الذي "والذي نعتت الصحيفة اعالمه باقبح االوصاف وصحافته التي ظنت 
ونالحظ علـى الـصحيفة أنهـا اختـصرت تلـك القائمـة       ". لها الصهيونية إن كان في أوربا أو في أمريكا 

وفــي افتتاحيــة ! الطويلــة مــن االعــداء إلــى عــدو واحــد بــالرغم مــن أن المقــالين ضــمهما عــدد واحــد   
 مـع أوربـا     معركتنـا االعالميـة المفتوحـة     : "قالت الصحيفة ". فحيح االفاعي : "بعنوان" للرياض"اخرى  

تتطــور بــشكل تــصاعدي وســريع هــذه المــرة وتــضعنا امــام البحــث الــسريع أيــضاً فــي الــرد علــى هــذه      
االفتــراءات والتــصدي العلنــي للــصليبية الجديــدة التــي اعلنتهــا بريطانيــا وبــدأت تتوســع كالــسرطان   

مفتعلــة الخبيــث اليــوم فــي أوربــا وغــدا فــي بلــدان غربيــة كثيــرة كانــت تنتظــر مثــل هــذه المناســبات ال    
وبانتظـار دولـة ثالثـة    .. أمس كانت بريطانيـا واليـوم هولنـدا   . لالنقضاض على العرب والمسلمين معا   

حتــى تكتمـل حلقــة المــؤامرة الخبيثـة التــي تمولهــا وتقودهـا الــصهيونية العالميــة    .. ورابعـة وخامــسة 
كـانوا حتـى   خاصـة الـبعض مـن المرتـدين الخونـة الـذين       . ويشترك فيها اكثر من عميل خارجـا أوربـا     

فانقلبوا االن إلى كالب يتربصون لعض االيدي  .. االمس القريب يقتاتون على فتات المؤائد العربية      
وهكـذا عـادت الريـاض إلـى تـسطير تلـك القائمـة            ". التي طالما انقذتهم من ازمـات اقتـصادية خانقـة         

ــا وهول     ــدة وبريطانيـ ــرورا بالـــصليبية الجديـ ــا، ومـ ــدءا باوربـ ــداء بـ ــن االعـ ــة مـ ــصهيونية  الطويلـ ــدا والـ نـ
العالميــة، وانتهــاء بالمرتــدين الخونــة الــذين انقلبــوا إلــى كــالب، ومــا الكــالب اال الــسادات، ثــم عــادت     

، جـاء فـي نفـس    "بريطانيـا الـسفلى  : "واختصرت االعـداء مركـزة علـى بريطانيـا فـي مقـال لهـا بعنـوان             
  .العدد آنف الذكر

: ة فيهــا علــى بريطانيــا وهولنــدا قائلــةشــنت حملــ" الموقــف المطلــوب"وفــي افتتاحيــة لهــا بعنــوان 
الحظ الملتوى والتصرف االرعـن اللـذان قـررت بريطانيـا وهولنـدا العمـل بهمـا والـسير بموجبـه فـي            "

معاملتهما مع العرب والمسلمين يجب أن يكونا قاعدة قوية النطالقة جماعيـة اقـوى ورد اعنـف فـي               
ثـم  ". افر مع العرب عامة والمسلمين خاصـة تصرفنا منذ االن فصاعدا مع الذين اعلنوا عدائهم الس  

خيــوط " "الريــاض أيــضا بعنــوان"وفــي مقــال مطــول لــصحيفة ". صــليبيتان"وصــفتهما بانهمــا دولتــان 
مــؤامرة .. القــضية فــي جوهرهــا مــا هــي اال مــؤامرة دبرتهــا الــصهيونية العالميــة: "جــاء فيــه" المــؤامرة

ثـم سـرعان   ". الـخ .. داد لـه بدقـة وخبـث   تعددت خيوطها وتشابكت وفق مخطط محكم الشك تم االعـ   
إلــى اشــخاص "مــؤامرة إنتــاج الفــيلم واالدوار التــي انيطــت  : مــا تحولــت المــؤامرة إلــى مــؤامرات منهــا 

، ومـــؤامرة اشـــتركت ثـــالث شـــركات فـــي إنتاجـــه،  "التقطـــوا مـــن قمامـــة الـــسينما المـــصرية المنحطـــة 
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ات تجاريــة فــي مــأمن مــن الرقابــة   بريطانيــة وهــو لنديــة وأمريكيــة، ومــؤامرة كــون الــشركات هــي شــرك   
ــى إنتــاج الفــيلم وبجانــب هــذه            ــة، ومــؤامرة الــسرية التــي اضــفيت عل والــضغوط الداخليــة والخارجي
المــؤامرات هنـــاك خيــوط للمـــؤامرات واولهــا، التوقيـــت لعــرض الفـــيلم، وآخرهــا الحملـــة االعالميـــة      

ــوع   ــول الموضـ ــي اثيـــرت حـ ــر  . الـــصرفة التـ ــاالمر خطيـ ــا أن االمـــر كـــذلك فـ ــدا وطامـ ــر جـ . ، بـــل وخطيـ
  !فالمؤامرات الواسعة النطاق كهذه ال بد أن العالم كله قد اشترك فيها

ويظهـر فـي   . انتجتـه بريطانيـا العظمـى   : "جاء فيـه " الرياض"وفي مقال آخر مطول نشرته جريدة    
القــصة والــسيناريو .. مــوت أميــرة فــيلم مــن بطولــة كــارتر ومــار غريــت تاتــشر  : مقدمــة الفــيلم مــا يلــي

كثـر  " كمبارس كثير"هناك .. االخراج للمخرج اليهودي أيضاً هنري كيستجر..  اليهودي الكبير  للمفكر
وتجـدر االشـارة إلـى أن كاتـب     ". في هـذا الفـيلم يـأتي فـي مقـدمتهم الفنـان القـدير، النظـام المـصري           

  .ولذا نراه وقد تبجح كثيراً. المقال هو صحفي كويتي
خصوم فقد تقلبت كثيراً وتخبطت تخـبط فاقـد البـصر    وهكذا كان شأن الصحيفة مع االعداء وال  

  .والبصيرة
ها، عـن   كلماتها االفتتاحية وجاء في اول  في" غاضبة"فقد اطلقت صيحات    " الجزيرة"أما صحيفة   
والعجب ان العاصمة البريطانية كانت وكر تلك المؤامرة المـسيئة لالسـالم، واعجـب    : "االعداء قولها 

". نــت امتــدادا لــذلك الــوكر وهــي محــسوبة علــى اإلســالم والمــسلمين  مــن ذلــك أن قــاهرة الــسادات، كا 
ووجــه العجــب لــدى الــصحيفة يعــود إلــى أن بريطانيــا والــسادات همــا صــديقان فكيــف يفعــال فعــل            

ولم يجد اعداء اإلسالم واعداء المملكة اال : ثم اضافت الجزيرة في افتتاحيتها هذه قائلة! االعداء؟
فجمعوا العمالء واالجراء من عبيد المال، وبـسطوا لهـم منـه    .. دةأن يخططوا لمؤامرات اخرى جدي   

إن . في المملكة) اعدام األميرة(الباليين من الدوالرات والجنيهات فكان أن انتجوا ـ ما يسمى بفيلم  
"! مـن الـدوالرات والجنيهـات   " آالف الباليـين "االدعاء بأن المتآمرين بسطوا لمنتجي الفيلم الباليين       

الخلط والتخبط التي انتابت االعالم الـسعودي، فهـذا زعـم ال يـستحق الوقـوف عنـده،       ويتضح حالة   
ــر أو ورق   ــه حب ـــ    . وحــرام أن يهــدر في مــن الــدوالرات  " الباليــين"ولكــن يبــدو أن اســتخفاف الــصحيفة ب

والجنيهات مرجعة اسـتهتار الحكـم الـسعودي بثـروة الـشعب وتعـود الـصحيفة علـى مـشاهد التالعـب                    
وفـي العـدد   . إن هذا االدعاء يوضح مـصداقية االقـوال الـسعودية بـشأن الفـيلم     . تفاقواالسراف في اال 

وقـد  ..!!!". أو رؤوسـنا .. الخـضوع لهـم  : "نفسه نشرت الصحيفة رسالة كتبها مراسلها في لندن بعنـوان    
في قاعة الرويـال جـاردون      : "ومما جاء فيها  . تطارح فيه الحضور آرائهم   " محضر"بدت الرسالة وكأنها    

يـا الهـي اتمنـى أن اعـرف مـن مـول هـذا الفـيلم؟ اجابـه              : تيل هتف رجـل اعمـال انجليـزي يـوم امـس           او
...". فضحك الجميـع ثـم اسـتوقفتهم العبـارة مـرة أخـرى      ..! كامب ديفيد .. االخر الجالس على يمينه   

وهــذا أمــر يختلــف عمــا ورد فــي االفتتاحيــة والتــي  . إذاً اطــراف كامــب ديفيــد هــي التــي مولــت الفــيلم 
لذلك قلت : فرد اآلخر: "ثم مضى الكاتب وقال! ارت إلى لندن والقاهرة باعتبارهما وكرا للمؤامرة      اش

وفـي حوزتـه لكـل بلـد ومنطقـة فـي       .. أن كامب ديفيد هو الذي مول الفيلم وسـوف يمـول أفـالم اخـرى     
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ل هذا العالم العربي الواسع المكتظ المتناقض أفالم وقصص لـن نتهـي حتـى يتوافـد رؤسـاء القبائـ              
وهــذا القــول قــصد بــه إثــارة  ". العربيــة علــى الخليفــة الفــاطمي الحــاكم بــامر اهللا فيــسيرون فــي ركابــه  

العداء ضد الفيلم من خالل التلويح ببعبع أفالم فاضحة قادمـة، وكـان البـد أيـضاً مـن إثـارة المزيـد             
ية مــن المخـــاوف، فتحــدث المراســـل عــن مـــشاريع لتقـــسيم ســورية والعـــراق والجزائــر وعـــن الـــصليب     

وهنـاك رغبـة   . رغبة مـستديمة فـي افنـاء الجـنس العربـي الـذي هـو عمـاد اإلسـالم         "الجديدة، بل وعن   
في الخالص من مشكالت هـذه المنطقـة وازماتهـا ومـن طموحهـا ووثباتهـا             " الباب العالي "من جانب   

يريــد أن يعيــد  " البــاب العــالي"ومــن جموحهــا وتحــديها فخريطــة هــذه المنطقــة مرشــحة للتغييــر و    
تــاريخ إلــى الــوراء عــشرات القــرون، فدولــة للعبــرانيين فــي الجنــوب، ودولــة للفراعنــة فــي الــشمال،         ال

مــا تبقـى مـن مواضــع   " البـاب العـالي  "ودويـالت طائفيـة صـغيرة تحــيط بدولـة العبـرانيين بينمــا يأكـل       
  !".اللحم السمين

ن انـى لهـم أن    ولكـ ! الحكـام الـسعوديون   " يجهلهـا "ولعل من فوائد الفيلم أنه كشف عن مخططات         
وكيف يمكن لهـم تحـدي البـاب العـالي وصـحفهم      ! يواجهوا هذه المخططات وما هم اال بيادق فيها؟    

  !لم تجرؤ على مجرد تسيمته؟
إن وضــع الالئمــة علــى االعــداء والمخططــات العدوانيــة ذريعــة تبريريــة بائــسة اعلــن عــن افالســها  

ان مخططـات االعـداء   ! يدون بنا خيرا؟وسقوطها، خصوصا بعد حرب حزيران، فمتى كان االعداء ير  
ال يمكن أن تحقق اغراضها اال في ظل مناخ مناسـب تـوفره االنظمـة االلعوبـة عـن وعـي أو دون وعـي                 

وغالبــا لــم يهــزم شــعب مــن عــدو    . مــن خــالل عــدائها للــشعب وفــسادها وارتمائهــا باحــضان االجانــب    
  .لطرقخارجي اال وسبقته هزيمة داخلية مهدت له السبيل وعبدت له ا

ولهذا السبب فان االطـراف الثالثـة ضـربت عـصافيرها فاسـرائيل      : (وأخيرا قال الكاتب في رسالته   
ومــا هــذا اال حــصيلة الــزواج   . بــارك القــضية " والبــاب العــالي "نفــذت غاياتهــا والــسادات نفــس حقــده   

مـسألة أكبـر   لم يعد هذا الفـيلم يغيظنـي فال       .. الثالثي بين الباب العالي واورشليم وكافور االخشيدي      
! لقد فات الكاتب أنه لوال هذا الفيلم الذي لـم يغظـه      ). انه قدر االمة على كف عفريت     .. من هذا كله  

لما قرأنا عن الزواج الثالثي في صحيفة سعودية، ولم اسمعنا عن الباب العالي ومـا ادراك مـا البـاب       
  !ناسبة فيلمولكن من المؤسف والمؤلم حقا أن مصير االمة ال يذكر اال بم! العالي

واجـرت تغييـرات   ". قبـل فـوات الوقـت المناسـب    : "في كلمة لهـا بعنـوان  " الجزيرة"ثم عادت صحيفة    
أن بريطانيـا تواجـه اضـرى حـرب نفـسية      : "على قائمة االعداء بعد أن ترحمـت علـى بريطانيـا بقولهـا            

طانيــا حافلــة واقتــصادية وسياســية مــن الــصهيونية والــشيوعية العــالميتين، وخــزائن الوثــائق فــي بري   
برصيد ضخم عن طبيعة الحرب التي تشنها عليهـا الـصهيونية والـشيوعية العالميـة سـواء فـي داخـل         

من هنا فان المسؤولية تقع بكاملها على الحكومة البريطانية التي تملـك      .. مجتمعها أو في خارجه   
تــي تــستهدف  كمــا قلنــا فــي كلمتنــا امــس ان تــضع حــدا للحــرب النفــسية واالقتــصادية والثقافيــة ال       

وهكـذا تحولـت بريطاينـا ـ بقـدرة قـادر ـ مـن وكـر للمـؤامرة إلـى             " الخ.. العالقات البريطانية السعودية
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وما ! شأنها شأن المملكة، فالمستهدف العالقات البريطانية ـ السعودية! انها مستهدفة من المؤامرة
  .االعداء اال الصهيونية والشيوعية العالميتين

أي حرية : "قولها" هولندا أمام االختيار السهل: "بعنوان" الجزيرة"صحفية  وجاء في كلمة أخرى ل    
واي رأي ينــادى بالـدفاع عنــه وهــو  .. هـذه التــي تـصور الفــضيلة وكانهـا عــادة قبيحـة يجــب استئـصالها     

ويالحـظ  ". الذي تفوح منه رائحة المواخير الصهيونية التي تصدر الرذيلة والفساد وتشويه الحقائق     
، وال نقول االفتعال، فعسى أن تكون الحكومة الـسعودية جـادة   "االنفعال"جة الصحيفة   المرء على له  

وهنـا اختـصرت الـصحيفة االعـداء إلـى عـدو واحـد، هـو            . في عدائها للصهيونية مهمـا كانـت االسـباب        
و حملـت فـي افتتاحيـة لهـا مـن جديـد علـى        " الجزيـرة "وفي اليوم التالي عـادت     . المواخير الصهيونية 

 مذكرة بمواقفها العدائية المخزية اظهرها الفـيلم، بيـت القـصيد، محملـة اياهـا مـسؤوليته            بريطانيا
إن بريطانيا التي اخذت كل هذه المواقـف العدائيـة مـن العـرب طيلـة تاريخهـا شـدها الـشوق           : "وقالت

صة وكان ذلك الفيلم القذر الملـىء باالكاذيـب الرخيـ    .. إلى هذا الماضي وابت اال أن تبقى غارقة فيه        
هـذا يختـف   ". وبكل انواع التشويه واالساءة إلـى اإلسـالم والمـسلمين وبعقيـدتهم وتـراثهم وتقاليـدهم         

على بريطانيا باعتبارها مستهدفة شأنها شأن المملكة، من قبل الصهيونية والشيوعية    " الترحم"عن  
اخير ومن ناحيـة أخـرى فلـم يعـد هنـاك سـوى عـدو واحـد هـو بريطانيـا، وليـست المـو                    ! بحرب ضروس 

  .الصهيونية هذه المرة
وفي العدد نفسه من الصحيفة نشرت الجزيرة رسالة تلقتها من مكتبها فـي لنـدن اسـتهلتها بمـا               

ال زالت سفارة المملكة هنا تتلقى رسائل ومكالمات وبرقيات االستنكار التي تعبر عن تضامنها : "يلي
، والتـي  "ونية ـ البريطانيـة ـ المـصرية    الـصهي " من المملكة واإلسـالم تجـاه الحملـة الثالثيـة المغرضـة     

  ".تحاول النيل من سمعة المملكة وتشويه سمعة الدين اإلسالمي الحنيف
وبعـد  ". البـاب العـالي  "وبذا استبدلت الصحيفة اطراف كامب ديفيـد بـاالطراف الثالثـة مـستبعدة       

 علـى اإلجــراء  إلـى موضــوع الفـيلم وكتبـت افتتاحيـة جديـدة معقبـة      " الجزيـرة "اكثـر مـن اسـبوع عـادت     
نتيجـة حــسابات دقيقـة البعـاد مــؤامرة الفـيلم واهــداف     "الـسعودي ازاء بريطانيـا مــشيرة إلـى أنـه جــاء     

ونالحظ علـى الـصحيفة فـي    ". منتجيه، وأيضاً لتهاون الحكومة البريطانية ازاء الفيلم وازاء منتجيه 
 تعـد وراء إنتـاج الفـيلم،    هذا المقال أنها خففت من عيار لهجتهـا، وخـصوصا ازاء بريطانيـا التـي لـم                 

وانما متهاونة ازاء الفيلم وازاء منتجيه، ولكن الصحيفة تشددت في وجهة نظرها من الفيلم عنـدما           
مــع االعـداء، وهـي حــال ال   " الجزيـرة "هكــذا كـان حـال   . ، وهـي عــودة لـسيرتها االولـى   "مـؤامرة "اعتبرتـه  

  .تحسد عليها لكثرة تقلبها وتخبطها
بالحديث عـن االعـداء ووصـفتهم بــ     ". رأي البالد "د اكتفت في افتتاحيتها     فق" البالد"أما صحيفة   

دون أن توضـح مـن   ". الحاقدين وابناء الشيطان والمفسدين في االرض من أعـداء اهللا واعـداء الحـق      "
ــاء الــشيطان    ــت   " رأي"ثــم عــادت فــي   !. هــم أعــداء اهللا وابن " المخططــات الــصهيونية "آخــر لهــا، وحمل

ثالـث لهـا   " رأي"وفـي  . م، كمـا انحـت بالالئمـة علـى وسـائل االعـالم فـي بريطانيـا                مسؤولية إنتاج الفيل  
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دون أن تـشير إلـى واحـد    " األعـداء وسـفههم وحقـدهم   "عادت البالد إلى سيرتها االولـى، فتحـدثت عـن     
جـاء فيـه   " اوربا بين عقدة الـصليبية وسـموم الـصهيونية   : "بعنوان" الندوة"وفي مقالة لصحيفة  . منهم

وينتجــون مــا يــشبع اهــواءهم الــضعيفة الحاقــدة ومــا يتفــق مــع          .. ضون مــن الــصهيونية  إنهــم يقبــ  "
الننـا نرفـع اللـوم عـن     .. وال علـى اموالهـا  .. نزعاتهم الصليبية لذلك فلن نضع اللوم علـى الـصهيونية        

اننـا إذا حملنـا   .. اصحاب النفوس الـضعيفة الـذين يـديرون سياسـة المكـر والـدهاء فـي بـالد الـضباب             
 داونـنج  ١٠( واموالها وحدها مسؤولية ما حدث فاننا نبعد المـسؤولية عـن الجالـسين فـي              الصهيونية

ونغفر لهم كل ما فعلوه بنا منذ أن جاءت بريطانيا لنا بصكوك االنتداب ولكننا لـن نغفـر               ).. ستريت
  ..".لهم ما حيينا

ت فيهـا إلــى  اشـار " الفقمـة والجـالدون  : "وفـي كلمـة للنـدوة بعنـوان    ! وعـسى أن يكـون ذلـك صـحيحا    
البريطـانيين وتـاريخهم االسـتعماري المــشين، والـى بريطانيـا التـي رضــخت مـع مـن رضـخ للــضغوط          

فـي  " عكـاظ "وتطرقـت صـحيفة   . الصهيونية، وانـساقت فـي الطريـق التـي تخـدم المـصالح الـصهيونية           
". يونيةالغرب الذي يتستر على اجهزته االعالمية المأجورة والمستجيبة الهواء الـصه "كلمة لها إلى    

لم يبق سوى الردع اإلسـالمي وهـو أمـر تفرضـه ظـروف الهجمـة التـي        : "ثم ختمت افتتاحيتها بقولها   
". تتعرض لها العقيدة اإلسالمية من قبل القـوى المعاديـة لهـا والغـرب المنحـرف فـي لنـدن وال هـاى            

 ومــا !غــرب منحــرف وغــرب غيــر منحــرف   : ولكــن هنــاك غربــان . إذا االعــداء همــا الــصهيونية والغــرب  
أيضاً عـادت الـصحيفة وتحـدثت عـن االعـداء        " كلمة عكاظ "وفي  ! مقياس االنحراف اال عرض الفيلم    

ــة والهولنديــة وهــي        : "بقولهــا اال أن القــوى الحاقــدة واتــي تتمثــل اآلن فــي اجهــزة االعــالم البريطاني
ؤهــا فــي ومــن هنــا فلــيس غريبــا أن تحــاول الــصهيونية وعمال.. مــأجورة مــن قبــل الــصهيونية العالميــة

بــصدد " مــع االيــام "فــي زاويــة لهــا  " عكــاظ"ثــم كتبــت  ". الغــرب أن تــسعى لعرقلــة المــسيرة اإلســالمية  
إن هــذا االجــراء يــأتي كمؤشــر علــى نفــاذ الــصبر ازاء مــا تتعــرض لــه  : "االجــراء ازاء بريطانيــا، فقالــت

الـصليبيين هـم   وهـذا يعنـي أن   ". الـخ .. الشريعة اإلسالمية على يـدي الـصليبيين فـي القـرن العـشرين      
  .وراء إنتاج الفيلم من وجهة نظر الصحيفة، وهو يختلف عما قالته سابقا

لن يـسكتوا علـى   : المسلمون: "التي كتبت في افتتاحية لها بعنوان     " المدينة"ثم جاء دور صحيفة     
هـذا الثـالوث هـو اليهوديـة التـي تقودهـا       : "عن التحالف الثـالوثي وتكتيكـه وخططـه، فقالـت         " المكائد

ن الــصهيونية، والــشيوعية التــي يقودهــا زعــيم المعــسكر الــشرقي، واالســتعار الــذي تحــن لــه دول           اآل
مــن ) كامــب ديفيــد(المحتــوى القــذر الــذي تتبنــاه اطــراف  "ثــم تحــدثت عــن ". عظمــى غابــت شمــسها

وأخيرا فاضلت بين فرنـسا    ". يهود، ومتهورين مصريين وغربيين يتقدمون غيرهم في الترويج للشرور        
الـصهيونية والـشيوعية    : "وهكذا تنقلـت الـصحيفة بـين أعـداء كثـر          . ا التي تنكرت ألصدقائها   وبريطاني

ولكنهـا حرصـت أن ال تـشير إلـى     ". واالستعمار وكامب ديفيد مـن يهـود ومتهـودين ومـصريين وغـربيين        
العمل االعالمي : "وعادت في كلمة أخرى لها بعنوان. العقل المدبر لكامب ديفيد، الواليات المتحدة

إن أية محاولة لتصحيح الصور التي يشوهها االعالم الغربي فـي    : "لتقول" المضاد لتصحيح الصورة  
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ومقاومة عنيفة ألن عناصر الشر اليهوديـة والـصهيونية       .. وسائله االعالمية ستجد استجابة محدودة    
اتــسعت وهكــذا ". والــصليبية والــشيوعية يهمهــا اال يــدرك المــواطن االوربــي حقــائق اإلســالم الناصــعة 

قائمة االعداء والخصوم، ولكنها قائمة ال تستقر على حال حيـث عقبـت الـصحيفة نفـسها فـي كلمـة           
على االجراء السعودي ازاء بريطانيا وسخرت من دعوى بريطانيا بانهـا  " الخطوة االولى: "لها بعنوان 

ــب واال        ــراءات واالكاذيـ ــن االفتـ ــكال مـ ــه شـ ــذي اعتبرتـ ــيلم الـ ــرض الفـ ــع عـ ــى منـ ــادرة علـ ــر قـ ــاليل غيـ ضـ
ــتعمارية          ــصهيونية      . الـــصهيونية ـ االسـ ــا الـ ــط همـ ــدوين فقـ ــى عـ ــداء علـ ــة االعـ ــصرت قائمـ ــا اقتـ وهنـ

  .واالستعمار
وتوفرت امس : "جديد عندما قالت" سر"السعودية فقط كشفت عن " الشرق االوسط"أما صحيفة 

قابـة  تفاصيل جديدة عن اعداد الفيلم الذي سمحت بتصويره السلطات المصرية ومر على هيئـة الر      
فقد جاء من القـاهرة أن الفـيلم صـور لمـدة ثالثـة اسـابيع فـي حزيـران         . الحكومية فلم تعترض عليه   

 بين القاهرة وبلطيم خـارج االسـتديوهات فـي عـدة شـقق بينهـا شـقة الـدكتورة ليلـة أبـو                 ١٩٧٩) يونيو(
ملكهـا  مـن خـالل شـركة افـالم مـصر العالميـة التـي ي          ) سـنى تـوب   (واشرفت علـى اإلنتـاج شـركة        . سيف

اما الرسام الكاريكاتوري والشاعر الزجلي صالح شاهين فقد اشترك في كتابة الحوار . يوسف شاهين
العربي كما مثل احد االدوار الثانوية وشارك في التمثيل باالضافة إلى الممثلة المصرية سوزان أبـو       

ولـم  ". اشـد محمد إسالم وعصمت رأفت ونعمـة بخيـت ورشـدي المهـدي وتهـاني ر             ) سوسن بدر (طالب  
تشجع وسـائل االعـالم الـسعودي فـي الـداخل نـشر تفاصـيل كهـذه النهـا تتـصل بـصديق قـديم حمـيم                     

تتواصــل العــادة الميــاه إلــى " المــساعي الحميــدة"اال أن " جفــاء"حــدث بينــه وبــين الحكــام الــسعوديين 
  .مجاريها

 مــا قالتــه ولــذا لــم نجــد فــي االعــالم الــسعودي ســوى القليــل والمقتــضب بهــذا الــشأن ومــن ذلــك    
قـد انتجـه التلفزيـون التجـاري وقـدمت حكومـة الـرئيس             ) موت أميـرة  "وكان فيلم   ": "المدنية"صحيفة  

بالتمثيل فيه، ) الشاذين(من الدعم والتسهيالت لتصويره وسمحت لعدد من % ٨٠المصري السادات 
 اول اشارة صريحة وتعتبر هذه". وقدمت الهيئات الصهيونية في بريطانيا التمويل الالزم لهذا الفيلم

منحـى آخـر بـشأن التمويـل       " الجزيـرة "ونحـت صـحيفة     . المـصري " الرئيس"إلى الحكومة المصرية و     
  ".كمب ديفيد هو ممول الفيلم"عندما اعتبرت 

حقـائق عـن دور   : "السعودية وكتبت تحـت عنـوان  " الشرق االوسط" عادت صحيفة ١٩٨٠ ـ  ٥ ـ  ٤وقي 
ذكــر انطــوني  : "وقالــت" الــسعودية وتمويــل فــيلم مــوت أميــرة  الــصهيونية فــي الحملــة االعالميــة ضــد   

 الـف جنيـه اسـترليني، وأن هـذا المبلـغ قـد       ٥٠٠توماس منتج الفيلم أنه رصدت لـه ميزانيـة فـي حـدود          
ــه مناصــفة الــشركة التلفزيونيــة المعنيــة فــي بريطانيــا وشــركة أخــرى ذات مــصالح اســتثمارية           دفعت

 أن رئــيس الــشركة التلفزيونيــة البريطانيــة واحــد كبــار  أمريكيــة ولــيس مــن المــدهش أن يعــرف المــرء 
حملــة االســهم فيهــا هــو اللــورد ليوغريــد وهــو صــهيوني ملتــزم بدفاعــه عــن الــصهيونية طيلــة حياتــه،      

وقـد سـبق لـه أن تبـرع بـاموال طائلـة دفاعـا        . وشخصية بازرة في دوائر الجالية اليهودية فـي بريطانيـا         
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ــةواضــافت الــصحيفة  ". عــن قــضية اســرائيل   والمعلومــات الرســمية عــن الفــيلم هــي أن نفقــات     : "قائل
وقد اشترك في دفع المبلغ .  ألف جنبه ثم ارتفعت إلى نصف مليون٢٠٠اإلنتاج االولية قدرت بمبلغ 

االصــلي التلفزيــون المــستقل البريطــاني وهيئــة التلفزيــون العــام االمريكيــة ـ ومــصلحة التلفزيــون          
ا وتلفـزوين نيوزيلنـدا وشـركة تلبكتـشرز االمريكيـة للتوزيـع وشـركة         فـي اسـترالي  ٧الهولندية ـ والقنال  

وبهــذه المعلومــات لــم تعــد هنــاك جهــة واحــدة وال شــركة واحــدة، بــل جهــات  ". ســتيرن ميــديا اليابانيــة
العـم  "وشركات بريطانية وهولندية واسترالية وتيوزيلندية ويابانية، وفوق هذا وذاك أمريكية من بـالد            

والجــدير بالــذكر أن الــسلطات الــسعودية حظــرت علــى  . للحكــام الــسعوديين" يقةالــصد"الدولــة " ســام
الـــشرق "االعـــالم الـــسعودي الخـــوض فـــي مثـــل هـــذه التفاصـــيل وترويجهـــا، ولكـــن يبـــدو أن صـــحيفة   

هاهم االعداء والخصوم من وجهة نظر االعـالم       . السعودية شفع لها انها تصدر في الخارج      " االوسط
  .السعودي

الذين واسوا الحكام السعوديين في محنتهم ، فانهم في معظمهم لم " الصدقاءا"أما على صعيد 
ففـي البـرقيتين اللتـين تلقاهمـا      . يجاروا الحملة السعودية فيما ذهبت اليه بـشأن االعـداء والخـصوم           

وزير االعالم السعودي من نظيريه في قطر والبحرين لم يشيرا إلى شيء من هذا القبيل ولكن وكالة 
دون أن يفـصحا  ". المـؤامرة الدنيئـة  "قلت عنهما دعوتهمـا الجهـزة اعالمهمـا للتـصدي لهـذه        االنباء ن 

ولم يفـصحا إذا كـان المـسؤولون الـسعوديون انفـسهم لـم يجـرؤوا علـى االفـصاح             . عمن وراء المؤامرة  
سـائبة  " المـؤامرة الدنيئـة  "وعلـى كـل حـال، فـالوزيران قـد تركـا       ! علنا أو لم يجدوا ما يفـصحون عنـه؟   

وفي اليوم التالي تبعهم نظيرهم وزير اعالم االمارات الـذي لـم   . لقة ليس هناك من مسؤول عنها   مط
وآخـر  ". المـؤامرة الدنيئـة  "يكتف بعدم االشارة إلى أعداء أو خصوم فحسب، وانما لـم يـشر أيـضاً إلـى         

ة عمـان  ما تسلمه وزير االعالم السعودي من نظرائه في هـذا الـصدد برقيـة مـن وزيـر االعـالم بـسلطن            
الحمـالت المغرضـة،   "، وإنمـا عـن   "مـؤامرة دنيئـة  "الذي لم يتحدث فيها عن أعداء أو خـصوم، وال عـن             

اما وزير االعالم الكويتي فيبـدو إن أنـه لـم يـشأ االشـتراك فـي مجـرد                ". واالدعاءات البغيضة المضللة  
المين العـام لجامعـة   كما أن التصريح الذي استحصلت عليه وكالة االنباء السعودية من ا        .. المواساة

الخـصوم الـذين يخـشون أن تتطـور     "الدول العربية لم يتطرق فيه إلـى االعـداء واكتفـى باالشـارة إلـى        
فـي حـين نقلـت صـحيفة     ..". عالقات الصداقة العربية ـ االوروبية من التعاون إلى التضامن الـسياسي  

اســتنكر هــذا  "اكــستان أنــه رئــيس الجماعــة اإلســالمية فــي ب ) ميــان توفــال محمــد (الــبالد عــن الــسيد  
وشـاطره الـساردار خـان زعـيم حـزب المـؤتمر       ". العرض الخبيث الذي تقف وراءه الـصهيونية العالميـة        

ــا           ــدوائر االخــرى المتحالفــة معه ــرأي عنــدما حمــل الــدوائر الــصهيونية وال اإلســالمي فــي كــشمير ال
د عمر الحسن، مدير مكتـب  واعتبره السي. مسؤولية ذلك العمل العدائي دون أن يوضح  تلك الدوائر 

ــة صــهيونية "الجامعــة العربيــة   ـــ     ". دعاي ــره مــا ســمي ب جــزءا مــن  " نــادي المغتــربين العــرب  "كمــا اعتب
إن : "ولــم يــشأ الــسفير الــسوري فــي لنــدن أن يفــوت المناســبة فقــال فيمــا قــال  . المخطــط الــصهيوني

هيونية ليـست ملتزمـة    تـسيطر عليهـا عناصـر صـ    B. B. C. A. T. Vاالقسام الرئيسية في المحطتين 
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البد لنـا كعـرب   : "واضاف قائال". بوالئها السرائيل فقط بل وحتى مستهترة بايمانها ببريطانيا أيضاً     
أن نعــرب عــن اســفنا العميــق واســتنكارنا الــشديد لموقــف النظــام المــصري الــذي يــسعده فيمــا يبــدو   

. ، فكــل يغنــي علــى لــياله"يــةالتــشهير بــالعرب وكرامــة العــرب منــضما إلــى االجهــزة الــصهيونية المعاد 
والعهدة ". محاوالت صهيونية سافرة"واعتبره الرئيس الباكستاني في تصريح خاص الصحيفة البالد 

  . على الراوي
، "القـوى االسـتعمارية الـشريرة   "أما السيد الوزان فقد نحـى منحـا مغـايراً عنـدما اتهـم بعـضاً مـن                 

 بجنـوب الفيلبـين الـذين زادوا العيـار ـ ربمـا ألنهـم        وأخيرا كل ما نقـل عـن قـادة الجهـاد فـي سـبيل اهللا      
إن الفــيلم المــذكور يعتبــر مــؤامرة : "قــولهم" عكــاظ"يخوضــون حربــا ـ عنــدما نــسبت الــيهم صــحيفة      

جديدة من سلسلكة المؤامرات التـي يقـوم بهـا أعـداء اإلسـالم مـن الـصهيونية والـشيوعية والـصليبية                
  ". ضد اإلسالم

        التعقيبالتعقيبالتعقيبالتعقيب
ــه الـــس    ــا قالتـ ــذا مـ ــائل اعالمهـــا و   هـ ــا ووسـ ــسعودية واجهزتهـ ــدقاؤها"لطات الـ ــشأن االعـــداء  " اصـ بـ

والخصوم، وقد حرصنا أن نستقي كل ذلك من المصادر السعودية، والمصادر السعودية وحدها لدفع 
  .أي التباس أو اشتباه

  ـ:لم يبق امامنا بعد كل هذا سوى خمس مالحظات ندفع بها في وجه المزاعم السعودية وهي
" االعــداء والخــصوم المناســبين"عــن " بحثــه"أن مــن اتــيح لــه متابعــة االعــالم الــسعودي فــي  أوال ـ     

فهــل بمقــدور أحــد أن يخــرج، مــن كــل مــا قيــل آنفــا بعــدو  . كــاد أن يــصاب بالــدوار" المــؤامرة الدنيئــة"و
مشخص واضح للعيان كان وراء إنتاج الفيلم؟ أهو الغرب وغيره من الـسائرين فـي ركـاب الـصهيونية؟         

ــا عبــر وســائل االعــالم الــصهيوني والــصليبي الحاقــدين ضــد           أم  هــو الغــرب والــشرق المنهــاالن علين
  اإلسالم؟ أم القوى الصليبية والصهيونية

العالمية؟ أم الصليبية والصهيونية العالمية؟ أم الصليبية والـصهيونية والـشيوعية؟ أم الـصهيونية       
ى شـركة التلفزيـون المـستقلة والـذين هـم فـي        ؟ أم القـائمون علـ     !وحدها؟ أم الصهيونية ودوائر أخرى    

وصهاينة يحملون الجنـسية االوربيـة واالمريكيـة؟ أم الـصليبية        " اسرائيل"معظمهم من الصهاينة؟ أم     
. الـخ .. الجديدة؟ أم بريطانيا والصهيونية ومصر؟ أم كامـب ديفيـد؟ أم القـوى االسـتعمارية الـشريرة؟          

دعاة للتشكيك والطعن فـي المـزاعم الـسعودية، وهـو     إن هذا التخبط مدعاة للضحك والسخرية، وم    
ينــتقص كثيــرا منهــا، وأقــل مــا يمكــن أن يقــال فيــه أنــه ال يتــسم بالجــد، وانمــا املتــه اغــراض عاجلــة     

  .ملحة، فجاءة على هيئة عقد منفرط ال ينظمه ناظم
: قيـا بعنـوان  سبق له أن انتج فيلمـا وثائ " انتوني توماس"السيد " موت اميرة"ثانيا ـ أن مخرج فيلم  

وقـد عـرض   ". االنجازات التي حققها الملك الراحل قبل وفاتـه "تحدث فيه عن    " وصية الملك فيصل  "
آنذاك . ١٩٧٥ نيسان عام ٢الفيلم من قبل التلفزة السعودية، كما عرض في التلفزيون البريطاني في 

كـن وراءهـا الـصهيونية    ولم ت! ولم تكن الشركة المستقلة صهيونية"! انتوني توماس صهيونيا  "لم يكن   
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" انتـوني تومـاس  "أمـا الثانيـة فبينمـا كـان الـسيد        . هـذه واحـدة   . العالمية ومـن وجهـة النظـر الـسعودية        
 بعـد ـ ان حـصل ـ وهـو الرجـل المعـروف        ١٩٧٨يجري تقصيه عن مأساة األميرة قام بزيارة للـبالد عـام   

 فـإذا كـان صـهيونيا أو معاديـا     لـدى الحكـام الـسعوديين ـ علـى اذن بالـدخول مـن الـسلطات الـسعودية،          
بالتأكيـد إنـه   ! فلماذا سـمح لـه بالـدخول؟   "! السعودي"لالسالم والمسلمين والديار المقدسة والشعب    

انتوني "أما الثالثة، فمن هو . لما كان صهيونيا أو معاديا لالسالم" انجازات الفهد"لو كان الفيلم عن 
مخـرج ذو سـمعة   : " ـ ١٩٨٠ــ  ٦ ـ  ٨ة في لنـدن بتـاريخ   ؟ توماس ـ كما تقول جريدة العرب الصادر "توماس

التجربـة  : عالميـة، حقـق شـهرة كبيـرة فـي األفـالم الوثائقيـة وقـد فـاز آخـر فلمـين وثـائقين لـه ـ وهمـا                
جـــائزة : بعـــشر جـــوائز دوليـــة فيمـــا بينهمـــا، منهـــا " الطيـــب والـــسيء والالمبـــالي"و" الجنـــوب افريقيـــة

 من مهرجان شيكاغو لالفالم والجائزة الدولية لنقاد األفـالم    الذهبي" هوجر"االكاديمية البريطانية و  
والنتوني توماس عالقة مودة وثيقة بالعالم العربي منذ عمل هناك على اعـداد مسلـسلته التـي                . الخ

وباالضـافة إلـى ذلـك      . ١٩٧٥/ ٧٤التي صورت فـي عـامي       " التجربة العربية "حققت نجاحا كبيرا، وهي     
لقــد ســبق لــي أن انتجــت : "ي مقابلــة لــه مــع القــبس الكويتيــة قــائالفقــد تحــدث انتــوني عــن نفــسه فــ

ثالثة افالم عن العالم العربي وهذه األفالم تعكس رؤيتي إلى هذا العـالم الـذي احبـه، مثلمـا يعكـس              
أنــا رجــل . الــصورة الرئيــسية لجــولتي فــي البحــث عــن القــصة الحقيقيــة لالميــرة   " مــوت أميــرة"فــيلم 

 نفسي كما قلت لك متصال بالقـضية العربيـة والقـضية الفلـسطينية بعـد             متعلق يهذا المبدأ واعتبر   
عــرض الفــيلم، وطمــوحي أن أقــدم فــي وقــت قريــب فيلمــا عــن القــضية الفلــسطينية يعرضــها بــصورة     

  .مختلفة وحقيقية النني اعتبر نفسي ملتزما بهذه القضية إلى ابعد الحدود
 ، وقـد سـبق لـه    .A. T. Vاس هذا هو مدير تلفـزة  من وراء الفيلم؟ أن السيد انتوني توم: ثالثا إذاً

مـصر تحـت رمـاد    : "أن انتج ثالثة أفالم عن العرب أشرنا إلـى األول، واآلخـران همـا عـن مـصر بعنـوان               
وكما انتج السيد توماس هذه األفالم انتج فيلم . ١٩٧٥اللذان عرضا عام " البحث عن الذات"و" النصر

 خبر أعدام األميرة، ونشرت تقارير صحفية عن ذلك مع صـور  أما كيف؟ فبعد أن تسرب". موت أميرة "
ــة القتــل عــام    ، مــن الطبيعــي أن يلفــت ذلــك انتباهــه كــصاحب صــنعة ومهــتم بالمنطقــة       ١٩٧٨لعملي

وفجـأة اتـضح   : "ثـم قـال  ". التـورط أو حتـى التفكيـر فيـه    "ولكنه في بداية االمر لم يرغب فـي        . العربية
حث إذ كنت آمل بانه بعد جمع معلومات عن الظروف التي أدت لي أنها قصة مهمة جداً وجديرة بالب

بــاألميرة الــشابة ومحبهــا إلــى المــوت، ســيكون بامكــانى إنتــاج فلــيم مثيــر للعاطفــة يعكــس المــشلكة      
  ".السعودية، وقد يساعد على تفهم المشكالت بشكل افضل

يقتـضى نجاحـة   وبحث المخرج فيما بحث عن دولة عربية تسهل انجاز مثل هـذا المـشروع الـذي      
وقد طلب من دول عربية تسهيل ذلـك اال أنـه لـم تلـب طلبـه،      . تأمين بيئة مناسبة، وممثلين مناسبين  

لممارسـة  " فرصـة "ولكنه لم ييأس فظل يتابع مسعاه، وفي هذه االثناء كان السادات بدوره يبحث عن      
حاجـــة : الحاجتـــانلعبتـــه مـــع الحكـــام الـــسعوديين، لعبـــة الـــضغط علـــيهم وابتـــزازه ام، وهنـــا التقـــت  
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وشـتان بينهمـا، وال   . المخرج إلى بلد عربي وممثلين عرب، وحاجة السادات للضغط على السعوديين 
  . أدل على ذلك من تنصل السادات وانقالبه على نفسه

ومــن المؤســف اننــا فــي عــالم ال يــستطيع فيــه المــرء أحيانــا أن يحقــق هدفــه ويحــول دون انتفــاع     
 ومـا أكثـر االمثلـة التـي يمكـن أن تـساق فـي هـذا الـصدد، فعلـى سـبيل                  اآلخرين منه في الوقت نفـسه،     

ــال ــنغالديش وانفــصالها عــن الباكــستان، فمــن المؤكــد أن البنغــاليين شــعبا وقيــادة         : المث اســتقالل ب
عندما ارادوا االنفصال واالسـتقالل عـن باكـستان، لـم يقومـوا بهـذا العمـل ليخـدموا بـه الهنـد، وانمـا             

هم في الوقت الذي كانوا يدركون فيه أيضاً أن الهند ال محالة هي األخرى ليحققوا هدفهم ومصلحت
تــستفيد مــن تقــسيم باكــستان وانفــصالهم عنهــا، حتــى ولــو كــانوا خــصوما لهــا، ومــع ذلــك فهــم ال             

  .يستطيعون أن يحولوا دون استفادة الهند
حدث فـي العـالم   وهذا يفسر لنا استفادة بعض الدول، وال سيما الكبرى، من صراعات ومنازعات ت 

دون أن تكون الرادة الطرفين المتنازعين احيانا دخل في مثل تلك االستفادة، فلم يقـصدوا بالتأكيـد            
ولــذا ال . إن إنتــاج الفــيلم شــيء مــصغر مــن هــذا. بقــدر مــا قــصدوا مــصالحهم، وانمــا تحققــت عرضــا 

ه فـي نفـس الوقـت مـا     نميل إلى االعتقاد بان المنتج قد انـتج فيلمـه لتحقيـق اهـداف الـسادات، ولكنـ                
وذلـك الن الـسادات يمتلـك    . كان ليستطيع منع السادات من االستفادة، فعنـد هـذا الحـد يقـف االمـر      

من االمكانيات المادية والتسيهالت الفنيـة والمعلومـات عـن الحكـام الـسعوديين مـا يمكنـه مـن إنتـاج            
ــاوز    ــذا الفـــيلم ال تتجـ ــد، وعالقتـــه بهـ ــام  أفـــالم وأفـــالم ودون االســـتعانة باحـ ــد التلـــويح للحكـ  أنـــه يريـ

  ".خبطاته االعالمية"السعوديين بفن من الفنون الجديدة في 
رابعا ـ أن النظام السعودي والقوى التـي اشـير إلـى مـسؤوليتها فـي إنتـاج الفـيلم يـدوران فـي فلـك            

فمــن صــدق أن هــذه القــوى قــد ســمح لهــا أن تتــآمر علــى الحكــم      . واحــد بزعامــة الواليــات المتحــدة 
أن النظــام "لقــد ســبق لــصحيفة لومونــد أن تفحــصت القــول مــن  . أو تلحــق بــه اذى موجعــاالــسعودي 

أن ذلـك يحتـاج   "اال أنها اسرعت إلى نفى ذلك نفيـا مطلقـا وقالـت          " المصري كان وراء احداث الحرم    
ولـم  " إلى القيام بخطوة كبيرة ال احـد فـي مـصر علـى االطـالق مـستعد فـي هـذة الفتـرة أن يقـوم بهـا                 

والواقــع أن القــاهرة ليــست ذات مــصلحة علــى االطــالق فــي  : "بــل مــضت مؤكــدة بقولهــا تكتــف بــذلك 
اضعاف نظام تتشكل محافظته الكاملة ومسيره في فلك أمريكا ضمانة لها أكثر بكثير من أي نظـام       

ومـن هـذه النقطـة، فـإن مـصر مـستمرة فـي تغذيـة أملهـا          .. ثوري معاد ألميركا قد يقوم في السعودية    
وهكــذا فهنـــاك ضـــمانتان فــي النظـــام لمـــصر وهمــا، محافظتـــه الكاملـــة،    " سعوديةبمــصالحة مـــع الـــ 

  .ومسيره في فلك أمريكا، الفلك الذي يدور فية السادات
خامـسا ـ واخيــرا أن الفــيلم قـد عــرض فــي الغـرب وتهجــم عليــه محمــالً ايـاه مــسؤولية قيــام نظــام         

ومحمــال ايــاه مــسؤولية وقوفــه إلــى  فاســد كهــذا ودعمــه لــه واســناده، بــل والحيلولــة دون االطاحــة بــه،    
ففي الحوار الذي اجراه الصحفي مع مديرة مدرسة في الجزيـرة        . جانب أعداء تقدم الشعب العربي    

أنـتم  : "العربية، تساءلت المديرة بعد أن عددت مساوىء النظام السعودي وانتهاكاتـه لالسـالم بقولهـا        
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تم دائمــا إلــى جانــب أعــداء تقــدم الــشعب   وكنــ. المــسؤولون فبعــد العثمــانيين جاءنــا الغــرب  ) الغــرب(
اتعــرف شــيئا عــن  : "ثــم تــساءلت المــديرة مــرة أخــرى  ". العربــي، النكــم تريــدون الــسيطرة علــى العــرب  

محاولة االنقالب التي قام بها جماعة مـن خيـرة الـشباب فـي هـذا البلـد؟ لـم يكونـوا شـيوعيين ولكـن               
ول عـن هـذا النظـام الفاسـد، والغـرب كـان       إذاً الغـرب مـسؤ  ". المخابرات المركزية فضحتهم للـسلطات   

دائمــا إلــى جانــب أعــداء تقــدم الــشعب العربــي، وفــوق هــذا وذاك، فانــه قــد انــاط بمخابراتــه واجهزتــه    
االمنية مهمة التجسس على الشعب وكتم انفاسه وافشاء مخططاته الوطنية لحمايـة مـصالحه مـن     

ثـم جـاء دور   . ح بأنه مع حقوق االنسانومع ذلك فهو ال يستحي أن يتبج. خالل ابقائه لتلك الدمى   
الــسيدة المجهولــة فــي الفــيلم، وبعــد أن استفاضــت فــي الحــديث عــن االنحــالل والتفــسخ فــي بعــض    

اننـا لـم يـستعمرنا فـي الماضـي احـد إلـى ان جـاء هـذا              : "اوساط األسرة المالكة اعقبـت ذلـك بقولهـا        
وبعـد كـل هـذا    . الء الحكـام الفاسـدين  وهي بهذا تشير أيضاً إلى مسؤولية الغرب في دعم هؤ     ". العصر

  .هل يمكن القول أن الغرب وراء الفيلم؟
والخالصة إن هذه الحجج قد كشفت لنـا زيـف االدعـاءات الـسعودية، فمـا الفـيلم اال عمـل كـسائر                     
االعمـــال التـــي يـــضطلع بهـــا الفنـــانون والمؤلفـــون وغيـــرهم ممـــن تحـــدوهم طموحـــاتهم المهنيـــة           

  .ق أبواب غير مألوفة ونصرة الحقواالنسانية على التجديد وطر
        المواقف السعوديةالمواقف السعوديةالمواقف السعوديةالمواقف السعودية

        والمواقف المقابلة والمواقف المقابلة والمواقف المقابلة والمواقف المقابلة .. .. .. .. من عارضى الفيلممن عارضى الفيلممن عارضى الفيلممن عارضى الفيلم
  :الموقف السعودي من بريطانيا: اوال

الول مــرة فــي تاريخهــا تــشن الــصحافة الــسعودية حملــة علــى بريطانيــا كهــذه، ال ألن بريطانيــا           
عربيـة ومـصالحها، وانمـا ألن الحكـام     االستعمارية لم تكـن لهـا مواقـف عدوانيـة ضـد الـبالد واالمـة ال              

لقـد ظـل الحكـام    . السعوديين غير معنيـين بـذلك، وكيـف يعنـون بـذلك ومـا هـم اال صـنيعة بريطانيـة            
رغـم أن دور هـذه العقـدة    ! السعوديين اسـرى لـذلك الـصنيع أو أن شـئت فقـل أوفيـاء لـصنيع بريطانيـا         

ي تفــسر مــع عوامــل اخــرى مجمــل   ظلــت تــتحكم فــي مواقــف الحكــام الــسعوديين ازاء بريطانيــا، وهــ    
وسنرى الموقف السعودي من بريطانيا ازاء الفيلم في ثالثة . المواقف السعودية منها طيلة تاريخها

مشاهد، يبدأ المشهد األول في الموقف السعودي من بريطانيا ببيان وزارة الخارجية، ففـي حـين لـم      
لـى الــدين اإلسـالمي والمـسلمين وقلــب    تـر الـوزارة فـي الفــيلم سـوى اسـتخفاف صــارخ واسـاءة بالغـة إ       

الـضخمة بـل كانـت    " الـتهم "لم تكن ردود  فعلها ازاء بريطانيا تتناب وتلك        ! العالم اإلسالمي النابض  
ال يــساعد علــى "البيــان الفــيلم بمــا فيــه الكفايــة عــاد واعتبــره  " تنــاول"ردوداً ناعمــة خجولــة، فبعــد أن 
متبادلـــة التــي تـــربط تقليــديا بـــين حكــومتي البلـــدين    والمنــافع ال .. تنميــة عالقـــات الــود والـــصداقة  

ثـم سـرعان مـا    ". لالساءة التي وجهـت إلـى بلـد صـديق    "وفي الختام عبر البيان عن اسفه    ". وشعبيهما
إن هذا البرنامج ليس بمكـسب لمنتجيـه   : "تناغم القائم باالعمال السعودي في لندن مع وزارته وقال    
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لقديمة عهدها بين الحكومتين البريطانية والـسعودية وبـين   ولن يساعد في تحسين العالقة الودية ا   
  ويالحظ على ما صدر عن وزارة الخارجية وعن موظفها القائم باعمال السفارة في ". شعبيهما

لندن بشأن العالقات السعودية ـ البريطانية أنه يندرج تحت باب العتاب، والعتاب ال  يكون اال بين 
  . هذا هو كل ما صدر عن السلطات السعودية في هذا المضماروتجدر اإلشارة إلى أن. االحبة

أما وسائل اعالمها فقد نحت منحى أخر عندما اكتشفت تواً أن بريطانيا دولة معادية للعرب، بل 
بكل أسف نقول : "في كلمة افتتاحية لها" الجزيرة"وفي هذا الصدد قالت صحيفة ! دولة استعمارية

عت السرطان اإلسرائيلي في منطقتنا عندما منح وزير خارجيتها بلفور أنه يبدو ان بريطانيا التي زر
وعده المشؤوم لليهود في االستطيان في فلسطين وبناء دولتهم التي قامت ومارست ابشع أنواع 

... ١٩٥٦االستعمار مع عدد من الدول العربية، واشتركت في العدوان الثالثي على مصر سنة 
ولم تكتف ". أييد المواقف اإلسرائيلية على حساب الحقوق العربيةباالضافة إلى استمرارها في ت

تقول أن بريطانيا : "صحيفة الجزيرة بالوقوف عند حدود الكشف عن الماضي، بل انها مضت قائلة
التي اتخذت كل هذه المواقف العدائية من العرب طيلة تاريخها شدها الشوق إلى هذا الماضي 

معادية للعرب، وأبت اال أن تستمر " طيلة تاريخها"إذاً بريطانيا كانت . "وأبت االّ أن تبقى غارقة فيه
أين كان الحكام : أما الشيء الذي لم تقله. هذا ما قالته صحيفة الجزيرة. على ذلك في الحاضر

السعوديون طيلة هذه الفترة من مواقفها العدائية الماضية؟ بل لنطرح الماضي جانبا، ونتساءل 
 موقف الحكم السعودي حاضرا ومستقبال من بريطانيا التي ال زالت معادية ماذا عسى أن يكون

للعرب كما تؤكد الصحيفة؟ وتعاقبت الصحف السعودية في حديثها عن االستعمار البريطاني 
ولمعلومات الحكومة البريطانية فان : "في افتتاحية لها قائلة" المدينة"وجرائمة، فكتبت صحيفة 
يج في مقدرة أهلها القيام بشئونها وتأمين استقرار المنطقة دون الحاجة األوضاع في منطقة الخل

إلى بريطانيا، التي اشتهر تاريخها االستعماري في المنطقة بالعمل على زرع الفتن، وإثارة النعرات، 
والعمل على تمزيق شعوب المنطقة، التي تعمل االن على عالج االثار االستعمارية التي تركها 

  ".ن البريطانيون وراءهم في منطقة الخليجاالستعماريو
اشتهر تاريخها االستعماري في الخليج العربي بزرع الفتن، وإثارة " المدينة"فبريطانيا في نظر 

وهذا كالم جميل، ولكن الحديث عنه لم يكن اال بسبب الفيلم . النعرات، وتمزيق الشعوب
أن يحاربوا االستعمار من "  المقدسةحماة الدين والديار"فالمفروض في ! السبب" ويالتفاهة"

فقد انتهى الوقت الذي كانت فيه : "في افتتاحية لها بالقول" عكاظ"واكتفت ! منطلق مبدئي ثابت
بريطانيا أمبراطورية تتحكم في مصائر الشعوب ومقدارتها وبعد أن أصبحت عاجزة عن اتخاذ 

" عكاظ"أن قول ".  الرأي السديدموقف من أعالمها الذي يصنع حمالته في غفلة عن الحقيقة أو
أولها، أن الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تتحكم في مصائر الشعوب قد ولى حقا، : يثير ثالثة أمور

وثانيها، أن بريطانيا الزالت تتحكم في مصائر بعض الحكام، وال . ولكنه ولى قبل الفيلم وليس بعده
ثهما، أن صياغة الصحيفة القوالها تمن عن تلويح وثال. سيما في الخليج العربي، قبل الفيلم وبعده
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باالستغناء عن بريطانيا في الخليج وليس عن تصميم، رغم كل شرورها االستعمارية التي ذكرتها 
ذكرت " اوربا بين عقدة الصليبية وسموم الصهيونية: "بعنوان" الندوة"وفي مقال لصحيفة . الصحيفة

لقد : "يما جرائمه في حق القضية الفلسطينية فقالتفيه بجرائم االستعمار البريطاني، والس
والمأساة ال تذكر " وجلبوا الينا الحثاالت من كل انحاء االرض.. استنزفوا خيراتنا وشردوا اخوة لنا
أعربت فيها عن ". الفقمة والجالدون: "بعنوان" الندوة"وفي كلمة . كل هذه الحقائق اال بمناسبة فيلم

.  منع عرض الفيلم، في حين منعت عرض فيلم عن حيوان الفقمة دهشتها لعجز بريطانيا عن
فمتى كانت للبريطانيين هذه الرأفة والرحمة بمثل هذه الحيوانات، وهم الذين جلدوا : "قالت

الشعوب، وازهقوا االرواح على طوال تاريخهم االستعماري المشين الذي ال يزال شاهدا عليهم في 
صحيفة الرياض فقد فاقت جميع زميالتها فيما كتبته !" لمعمورةاكثر من طرف وزاوية من زوايا ا

وحين نخص بريطانيا بذلك، فاننا : "ففي أول افتتاحية لها قالت. عن بريطانيا االستعمارية
برؤيتها سواء على مستوى السلطة الحكومية هناك، أو على مستوى أفراد الزالوا يمارسون عقلية 

راتهم، وهذا الظل لهذه العقلية هو الذي دفع بريطانيا للحقد الحاكم بمستعم" المندوب السامي"
على كافة الشعوب، وهو ما جعل هذه العقلية تحول بريطانيا إلى صفوف الدول النامية اقتصاديا 

إذن الزال البريطانيون يمارسون عقيلة المندوب السامي، وهذه . متناسية مصالحها مع هذه الشعوب
ريطاني على كافة الشعوب، وهي السبب في تحول بريطانيا من دولة العقلية هي مصدر الحقد الب

ذكرت الصحيفة " بريطانيا السفلى"وفي مقال أخر بعنوان ! عظمى إلى صفوف الدول النامية
في مواقف كثيرة أنها تبدي عكس ما ) بريطانيا(عودتنا : "بالنفاق والرياء البريطانيين بقولها
لنأخذ مثال وعد بلفور . شيء والموقف المبطن شيء أخرتضمر، وان الموقف العلني عندها 

المشؤوم الذي كان وراء انشاء إسرائيل وكانت بريطانيا وراء تبنيه واول المنادين والمعترفين 
بإسرائيل عندما كانت تقتل اإلنسان وتسير في جنازنته متحسرة عليه نافضة يديها من كل مسؤولية 

لقد أصبحت بريطانيا السفلى وليست بريطانيا : "ولهاثم ختمت الصحيفة مقالها بق". وعلم
هذه : "جاء فيه". افعى اسمها بريطانيا: "وكتبت الصحيفة مقاال اخر بعنوان". العظمى كما كانت

االفعى حقدها علينا كعرب لن ينتهي ولن تنزل درجة واحدة من سلم الكراهية التي هي في أعلى 
يننا طويال، وشربت دماءنا بدل مائنا، واستحمت في انهار هذه العجوز المهترئة عاشت ب... درجاته

فعالقاتنا بها ليست جديدة، .. عرقنا الشريف، وظلت تنهش ضرعنا الذي يسرها أن تراه ضامرا
ومعرفتنا بها أيضاً ليست وليدة الساعة وال هي بنت اليوم، بل هي عالقة قديمة جدا يشهد على 

الذين لم يستلطفوا هذه العالقة ولم يقروها، بل وقفوا قدمها دم المجاهدين العرب والشهداء 
ومن هنا كانت ... باسلحتهم معترضين عليها رافضين أن يختلط الدم العربي بالدم اإلنجليزي

.. إلى مصر...مقاومة الشباب العربي للوجود اإلنجليزي في بالدهم مستعمرة متصلة فمن العراق
لمناطق الحرة كانت بريطانيا تفاجأ بيافطة كبيرة مشبعة كل هذه ا. إلى خليجنا العربي.. إلى عدن

ثم تناولت . هكذا كان موقف بريطانيا من العرب". الخ... ممنوع الدخول: بالنيون مكتوب عليها
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الصحيفة بريطانيا ال كمجرمة بحق العرب هذه المرة، وامنا بحق شعوب اخرى، حيث جاء في كلمة 
 وبدأوا في فتح حوار ساخن مع الشعب البريطاني، ويوضحون وعندما تعلم شباب المستعمرات: "لها

التاريخ االسود بدءا من وعد بلفور إلى تقطيع أصابع العاملين المهرة في الهند الذين هددوا 
فبريطانيا إذا ذات تاريخ اسود ولكن هل ". للنسيج بالمزاحمة على السوق الهندية" النكشير"مصانع 

: أم انها الزالت مستمرة؟ هذا ما تجيب عليه الصحيفة نفسها بقولهاانتهت تلك االعمال السوداء، 
اللهم اال في تغيير موديالت ) فكتوريا(عن نظرة الملكة ) تاتشر(لم تختلف نظرة السيدة "

  ".فهي هي بريطانيا، تظل الروح العرقية والنازية مختفية في داخل الذات البريطانية... الفساتين
وليس هذا وحسب، بل . تعمارية ومازلت، بل انها أيضاً دولة عرقية ونازيةفبريطانيا كانت دولة اس

لم يتبدل الشكل : "إلى كل ذلك قولهم" الرياض"هناك ما هو اعظم عندما اضافت صحيفة 
االستعماري اال في عامل الزمن فقط، وهو الذي كسر تلك اليد المبسوطة على خارطة العالم، 

 صغيرة في يد عميل أمريكي أو روسي، ليجعل من أعضاء البرلمان وحول التاج البريطاني إلى لعبة
وهكذا أصبحت الدولة البريطانية، التي ...". عمالء ووسطاء لكل مشتر في سوق العمالة الدولية

كانت تلعب بمصائر العالم دولة يلعب بها عميل أمريكي أو روسي، دولة يرتع فيها الجواسيس 
عمالة غمرت أعضاء البرلمان البريطاني الذين لم تشأ صحيفة والعمالء حتى أن الجاسوسية وال

الرياض أن تستثنى واحدا منهم بمن فيهم ذلك النائب الذي روت الصحيفة الذي أيد الحكومة 
وبعد كل هذا كان من الطبيعي أن تفقد بريطانيا هيبتها، وهو ما عبرت عنه صحيفة . السعودية

لتاريخ نرى فيها دولة كان عظمة مثل بريطانيا تفقد هيبتها ال هذه أول مرة في ا: "بقولها" المدينة"
  ...".في خارج حدود سيادتها، بل داخل هذه الحدود

، الموجهة من قبل وسائل االعالم السعودي ويالها من "التهم"األولى، وإن شئت " التهمة"هذه هي 
إلى االستعمار الن مجرد إن وسائل االعالم السعودي لم تعتد التطرق . تهم تقتضي اشد العقوبات

بل ربما . الحدث عن االستعمار أمر غير محبب لدى الحكام السعوديين، وخصوصا بحق بريطانيا
أما التهمة الثانية، فهي أن بريطانيا أصبحت خالية من . الزالت عندهم، هي هي بريطانيا العظمى

التي كانت حتى االمس في بريطانيا، : "في كلمة لها" الجزيرة"فقد قالت صحيفة ! أي فضيلة
القريب أم الديمقراطيات في العالم، تحولت فيها الديمقراطية اليوم إلى ممارسة شاذة، وتحول فيها 

منذ أيام ضمت بريطانيا إلى . التشريع إلى أداة لحماية الشذوذ الجنسي ووسائل ممارسة الدعارة
حت بعرضه تحت ستار حرية وسم) مقتل أميرة(في ديمقراطيتها الجديدة نشر فيلم ) مفاخرها(

وأي رأيي ينادي .. أي حرية هذه التي تصور الفضيلة وكأنها عادة قبيحة يجب استئصالها. الرأي
بالدفاع عنه وهو الذي تفوح منه رائحة المواخير الصهيونية التي تصدر الرذيلة والفساد وتشويه 

  ".الخ.. الحقائق
في العالم، ولكن بعد إنتاج الفيلم وعرضه لم فبريطانيا حتى االمس القريب أم الديمقراطيات 

" سوبر ماركت"وبريطانيا لم يعد فيها سوى الراذئل، بل لم تعد سوى ! تعد كذلك، فيالها من سخرية
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كبير فيه كل شيء يوحى بأن اإلنسان في هذا العالم اصبح يعامل وكأنه سلعة تباع في سوق 
ل القيم الروحية، ويرفضون االعتراف بان هناك البريطاني يبيعون ك" السوبر ماركت"النخاسة في 

". مبادىء تفصل بين الفضيلة والرذيلة وبين االدب وممارسة العهر وبيع االعراض بالمزاد العلني
، وهم الذين صوروا )مكة(هم الذين سمو ناديا ليليا داعرا باسم "وفوق هذا وذاك، فالبريطانيون 

غير أن الصحيفة " الرياض"هذا ما قالته ". لنسائيةالكعبة المشرفة على المالبس الداخلية ا
وبعد كل هذا البد أن تكون بريطانيا ! احجمت عن ذكر من يرتادون هذا النادي الليلي الداعر وغيره

افعى اسمها : "أيضاً في مقال مطول لها بعنوان" الرياض"هي أس السموم، وهو ما قالته صحيفة 
عجوز المسماة بريطانيا تعتبر المصدر األول للسم وتمتلك أكبر هذه االفعى ال: "جاء فيه". بريطانيا

ولطالما انحدرت القيم االخالقية والمثل العليا في بريطانيا والغرب إلى ". مخزون منه في العالم
" عكاظ"هذا الدرك، فان مسؤولية الفساد في األسرة السعودية تقع على كاهلهم، وهذا ما عبرت عنه 

اننا ينبغي أن نقول لهم وللعالم بانهم هم : "ختمته بقولها"  الذين قتلوهاهم: "في مقال بعنوان
الذين قتلوا األميرة بما اشاعوه من فساد في األرض واذاعوه عبر اعالمهم وكتبهم ومجالتهم من 

بل وعندما ينشرون . وهم الذين اشاعوا الفساد! فهم الذين قتلوا األميرة". الخ.. فسق وفجور
وهذا ما عبرت ! لمالكة في وسائل اعالمهم، فهم ال ينشرون سوى غسيلهم الوسخفضائح األسرة ا

لو أمعن هؤالء قليال في الموضوع ال تضح لهم أن ما ينشرونه ليس : "بقولها" الرياض"عنه زميلتها 
اال غسيلهم أنفسهم وأن الرائحة العفنة التي تزكم االنوف ليست اال رائحة القاذورات التي يتمسكون 

  ".باستمرار وال يمكن أن يعيشوا خارج اطارهابها 
بعد هذا لم يعد صعبا على القارىء الكريم أن يعرف من تحدر حقا إلى الدرك، ولكن بقي أن 

لم يخاف الحكام السعوديون من الفيلم طالما أنه ينشر غسيال غير : نسأل االعالم السعودي
ولم يكتف االعالم السعودي ". افعل ما شئتإذا لم تستح ف: "وطالما أن غيرهم هو القاتل! غسيلهم؟

وما هم أيضاً ". البريطانيون كلهم خبثاء ما عدا الذين يتعاطفون مع القضية العربية"بهذا الحد فـ 
أن محتويات المتحف البريطاني عبارة " الرياض"فقد اكتشفت صحيفة ! اال مجموعة من السراق

عليك بزيارة : أن االنجليز يقولون": هايد بارك"ونسبت إلى احد االفارقة قوله في ! عن مسروقات
المتحف البريطاني، فقد زرت هذا المتحف عشرين مرة، ولم أجد في تاريخ بريطانيا اال اليد التي 

  ".سرقت هذه الموجودات من شعوب قارات العالم
 وذات وبعد أن تناول االعالم السعودي بريطانيا من رأسها إلى اخمص قدميها وقلبها ذات اليمين

  أن المجاهدين العرب : "الشمال، كان ال بد أن يغور في جسمها ليتفحص دمها ثم يعلن
وذلك ألن الدم اإلنجليزي دم نجسه .. والشهداء رفضوا أن يختلط الدم العربي بالدم اإلنجليزي

الخنزير؛ بل قد يكون هو الذي نجس الخنزير، دم متخثر، متكسر، متجلط، من هنا كان اعتراض 
وهذا ما قالته " العرب على هذه العالقة غير الشرعية بين الدم العربي والدم اإلنجليزيبنى 

إذا ما كان نضال المجاهدين العرب االوائل ضد اإلنجليز اال ألن . ١٩٨٠/ ٤/ ٢٢بتاريخ " الرياض"
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ولكن ما هي اسباب كل هذا التدهور واالنحطاط؟ هذا ما تفسره لنا صحيفة ! لهم نجسة الخنزير
إن الفساد في بالدهم كان مردوده : "عندما قالت". على الريق: "في مقال لها بعنوان" لمدينةا"

ويعرفون أن .. الحرية التي تتمتع بها صحافتهم ووسائل اعالمهم واساليب سلوكهم الفردي وغيرها
حرية نقاباتهم واضراباتهم هي اساس انهيارهم االقتصادي الذي سيتردون فيه عاجال أم آجال، 
". والفضائح االخالقية التي  يعيشونها ستنخر فيهم وفي كل مجتمعاتهم من الزمن القريب والبعيد

إذاً سبب الفساد مرده الحرية، وسبب االنهيار االقتصادي مرده الحرية، وسبب الفضائح االخالقية 
عودي إن ارادوا وما على اإلنجليز أال أن يقيموا حكما استبداديا دكتاتوريا كالحكم الس! مرده الحرية

ولكن صحيفة الرياض نحت منحى مغايرا لمنحى ! اشاعة الفضيلة، وقبر الرذيلة، وازدهار االقتصاد
وكل : "بشأن الديمقراطية والحرية في بريطانيا عندما نفت وجودهما فيها بقولها" المدينة"زميلتها 

ت نصفها، حيث نسبت إلى عندما ابق" تواضعت"ثم ". ذلك يتم باسم اكذوبة الديمقراطية والحرية
لقد ذهبت نصف من هذه الديمقراطية مع تعدد : "رجل بريطاني ـ والعهدة على الراوي ـ قوله

المرأة التي يقولون عنها حديدية مع أن ) مارجريت تاتشر(الحكومات التي كان اخرها حكومة 
تكاليفها كل يوم، بيمنا هذه لم توفر لنا لقمة العيش اليومية التي اخذت تتزايد ) حديديتها(حدتها 

الكبار هم الذين يحصلون عليها ولكن بطرق غير مشروعة، والفضائح عنهم نقرأها كل صباح مع 
واخيرا فالديمقراطية . والشعب البريطاني أيضاً يعاني من ضنك العيش والطبقية". فنجان القهوة

وال " الرذائل"د سوى ممارسة في بريطانيا، أم الديمقراطيات في العالم، لم تع" تحتضر"التي باتت 
" الجزيرة"اما كيف؟ فهذا ما توضحه صحيفة ! في المملكة السعودية" ازدهارها"يشفع لها سوى 

ديمقراطية فرضت على الحاكم أن يكون .. اننا في المملكة منارس حريات ديمقراطية: "بقولها
يريد آمنا مطئمنا، ال يصده مفتوح الباب أمام أي فرد من ابناء الشعب،يصل الحاكم ويقول له ما 

حاجب أو يرده حارس مسلح، كما هو الحال في مقر الحكومة البريطانية، وكما هو الحال في قصر 
السعودية التي لم نفاجأ بها، ولكن من المؤكد أن " الديمقراطية"هذه هي ". الملك البريطاني

ذا كأن يشار إلى رئس منتخب عديمي الخبرة بشؤون البالد كانوا يتوقعون أن يسمعوا شيئا غير ه
من الشعب وبالشعب وللشعب، ومجلس منتخب على غراره، وحرية التجمعات والتنظيمات وحرية 

ال تمتلك شيئا من هذا، وال ما هو دونه، فما كان " الجزيرة"وألن صحيفة . الخ.. الرأي واللكلمة
أهل مكة ادرى "موصدة ووالتي هي نفسها أبواب " األبواب المفتوحة"امامها اال ديمقراطية 

أما الحراس والحجاب ومظاهر الهيبة الزائفة، فان باع الحكام السعوديين فيها طويل ". بشعابها
  .وطويل جدا
االعالم السعودي ما اكتشف في بريطانيا من تاريخ استعماري اسود، وغياب " اكتشف"وبعد أن 

الخ، كان البد أن ..  ونجاسة دمهاللفضيلة، وانعدام للديمقراطية، وتحولها إلى دولة جواسيس،
بل وربما انقاذا ! يطلب بالرد على بريطانيا دفاعا عن مبادىء الحرية والديمقراطية والقيم الخلقية

وهذا يعني بداية المشهد الثاني في الموقف السعودي من بريطانيا، ! للشعب البريطاني من محنته
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من : "الصحفيين والصحافة السعودية بقولهاوهو يبدأ بما نقلته صحيفة االنباء الكويتية عن 
الصحفيون السعوديون اليوم على الرد بعنف باستخدام كافة االسلحة التي تملكها المملكة وفي 

وتجدر اإلشارة إلى أن الرد السعودي امتزج بشىء من التحسر على ". مقدمتها الحرب االقتصادية
كما اتسم بالتردد، وعدم ! ادله الحسنة بالسيئاتبل والغرب الذي ب! نكران الجميل من قبل بريطانيا

االقتراب من الخطوات العملية الجدية واالكتفاء بالتلميح والتلويح وبعض المقترحات الهزيلة، 
. واطالق العنان للحملة اللفظية حتى كان االعالم السعودي أن يستنفذ كل ما في جعبته من لغو

إن : "جاء فيه". الذين يريدون قتلنا بصحافتهم: "عنوانب" الرياض"ففي أول مقال افتتاحي لصحيفة 
المطلوب في هذه الفترة كشف حساب صارم مع هذه الصحافة، أو أي اجهزة أخرى تحاول تشويه 

أن نحكم المقاطعة عليها، ليس ثقافيا أو اعالميا، وامنا نضعها في مستوى عداوات .. مسيرتنا
فالمقصود بريطانيا والغرب، . صحافة ما هو اال توريةوالحديث عن ال..". إسرائيل، ومن يلف لفها

المقاطعة "وهو ما سيتضح للقارىء الكريم من الفقرة الالحقة التي ارادت منها الرياض التذكير بـ 
 وما تبعها من مقاطعة في ٧٣لقد كانت تجربة حرب : "ابان حرب أكتوبر، فقالت" النفطية الجزئية

وإذا كانت هذه التجربة قابلة للتطبيق .. يل بالعتاد واالسحلةالبترول على أي جهة تساعد إسرائ
وبالتاكيد إن ". بوسائل أخرى على هذه الصحافة، أو حتى الشركات واالفراد الذين يتعاونون معها

ثم . وما تفسير هذه التورية سوى الخشية من االفصاح! المقاطعة النفطية ال تكون على الصحافة
إن جاز ) النصفية(إن هذه المواقف : "ن المواقف النصفية، فقالتأظهرت الصحيفة امتعاضها م

وهنا " التعبير ال تخدم واقعنا، وقد تعود الغرب أن ال يخرج من اقطارنا اال بالحرب واالستشهاد
إال أنها سرعان ما خبت عندما ! الحرب والشهادة: ارتفعت وتيرة الحماسة إلى اقصاها فبلغت ذروتها

إن علينا أن نواجههم باسلحتهم طالما أننا منلك الفرصة : "ا بقول جديدالحقت الصحيفة قوله
إذاً ينقصكم ". والموقف والمال، وال ينقصنا إال الشجاعة، واإلرادة بفرض وجودنا من منطق القوة

وأنى لكم بالحساب ! أوضح العلة، ويالها من علة، فماذا بقي لديكم بعد ذلك؟" اال"كل شيء فحرف 
لقد أظهرت الصحيفة . قف القوية والحرب والشهادة إذا انتفت الشجاعة أو اإلرادةالصارم والموا

إنه لمن المخجل : "أيضاً امتعاضها من التهافت على المحالت الصهيونية حيث جاء في افتتاحيتها
وهو ) ماركس أند سبنسر(أن نرى المواطنين العرب السواح في لندن يتهافتون على محل مثل 

ويكون هؤالء المواطنون هم أعمدة . ل يهودية تعلن بكل وقاحة شتمها للعربالمملوك لرسامي
مبيعاته، وارباحه ليكون الفائض من هذه األموال موظفا في شتمنا في صحافة بريطانيا والتبرع 

وهذه تورية أخرى، فيبدو أن الصحيفة لم تستطع أن .." بمبالغ أخرى لتسليح إسرائيل لذبح ابنائنا
وافصحت ". العرب"تون على مثل هذه المحالت فحشرت العرب لتلمح إلى غير تسمي من يتهاف

جاء ذلك في افتتاحية لها " الرياض"على نحو اكثر مما المحت إليه زميلتها " المدينة"صحيفة 
اننا ندعوا افراد الشعب العربي : "عندما قالت". سياحيا: دعوة إلى مقاطعة بريطانيا"بعنوان 

خاصة وأن دوال .. هذا العام عن هذا الوكر) السياحة(م إلى أن يتحولوا في السعودي االبي المسل
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فقد " الجزيرة"اما صحيفة ". شقيقة تتوفر بها امكانيات السياحة افضل بكثير مما هو في بريطانيا
التي " الرذائل"وبعد أن عددت ". مطلوب مقاطعة بريطانيا: "جعلت من هدفها عنوانا الفتتاحيتها

ومع هذا ال ندري لماذا يذهب المواطنون السعوديون : "يا واهلها، قالت الصحيفةغمرت بريطان
..". وباعداد طوي وهائلة وطيلة أيام السنة إلى بلد هذه صفاته وهذه ممارساته وهذه نظرته لالنسان

  "وإذا كنت صادقا فيما ذهبت إليه، فينطبق عليك قول القائل! اما انك ال تدري فهذا ما نشك فيه
  كنت ال تدري فتلك مصيبةإذا 

  وأن كنت تدري فالمصيبة اعظم
يجب أن نفكر كثيرا قبل أن ) مقتل أميرة(بعد أن عرض فيلم : "ثم مضت الجزيرة في قولها

.. ألنه يجب مقاطعة بلد تنكر لصداقته وعالقته الطيبة معنا.. نذهب إلى بريطانيا لقضاء اجازتنا
 ال ينتهي لهذا هو جزاء سمنار، فما التبعية إال مسلس". ءبل تنكر لمصالحه القوية التي تربطه بنا

ثم عرجت الصحيفة إلى المصالح البريطانية مذكرة بآالف . من االمتهان واإلذالل والتحقير
البريطانيين، ومئات الشركات العاملة في البالد، وباليين الجنيهات للواردات السعودية من بريطانيا، 

واخيرا انتهت الصحيفة إلى . تخاذه بشأنها مكتفية بالتذكير بهادون أن تقول شيئا عما يجب ا
لذلك فان موقف بريطانيا من عرض الفيلم لن يمر دون ثمن بل يجب اال يمر بدون ثمن : "القول
فنحن منتلك الثروة والقوة والقرار ونحن لسنا بحاجة إلى االخرين قدر حاجة االخرين .. باهظ

 فيه خزائن بالدنا لمن كانوا وال زالوا يخططون لطعننا في مقدساتنا إن الوقت الذي كنا نفتح.. لنا
ولتعرف بريطانيا من . صهيونية قد ولى إلى االبد) غمزة(وعقيدتنا وتراثنا ووطننا عند أول 

والصحيفة حتما ال تقصد نفسها ".. سينضم إلى قافلتها اننا لن نخدع من جديد ولن نركع لها ابدا
ولن .. كنا نفتح خزائن البالد لمن: "ما استخدمت صيغة الجمع بقولهاأو العاملين فيها عند

وامنا تقصد اولياء األمور ذوى الرؤوس الخانعة المطأطئة، والحق أن اجمل ما ..". ولن نركع.. نخدع
لمن كانوا "في هذه االفتتاحية هذا االعتراف بان الحكام السعوديون كانوا يفتحون خزائن البالد 

واجمل من ذلك اعترافها بان ". طون لطعننا في مقدساتنا وعقيدتنا وتراثنا ووطنناوما زالوا يخط
. الحكام السعوديين كانوا وال زالوا من بين الراكعين، وشتان بين الركع لالجانب وبين الركع السجود

 انهم يأخذون: "فيما يتعلق بنهب ثرواتنا، بقولها" الجزيرة"زميلتها " الرياض"وقد شاركت صحيفة 
منها المصالح واالموال، وتتحرك مصانعهم بنفطنا، تتكثف بضائعهم في اسواقنا ومع هذا نبادل 

قاصدة ". لقد استنزفوا خيراتنا: "بقولها" الندوة"وشاركتهما أيضاً صحيفة ". االساءة بالحسنات
  .بذلك البريطانيين

بية من تلك الحملة التي كان لمواقف الحكومة البريطانية السل: "فقد قالت" البالد"أما جريدة 
وكلها ". باننا نقدم الكثير وال ناخذ شيئا.. اثره في تصعيد القناعة لدينا.. استهدفتنا بعنف

وبجانب ذلك كانت هناك مطالبة بردود ال تخلو من . اعترافات جميلة تدين الحكام السعوديين
" االستنكار وحده ال يكفي: "نفي افتتاحية لها بعنوا" الندوة"طرافة، ومن ذلك ما طالبت به صحيفة 
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نود أن نقول أن االستنكارات التي صدرت عن العالم اإلسالمي ـ على الرغم من أهميتها ـ : "جاء فيه
  ..لن يكون لها االثر البعيد المطلوب، ويظل المطلوب عمال أوسع واشمل

فة الخطوة ثم توضح الصحي". اننا ندعوا لمثل هذه الخطوة المناسبة بهذه المناسبة بالذات
يحتم الرد على هؤالء الحاقدين بالوسيلة واالسلوب االمثل، ونحن .. فالواجب: "المسؤولة بقولها

قادرون على ذلك، وباستطاعتنا شرح عقيدتنا ونظامنا وتقاليدنا، والرد بذلك على التضليل والدس 
م عن اما الشعوب المخدوعة بمزاعمه.. وكشف االهداف الشريرة التي يسعون لتحقيقها

فاالستنكار إذاً وحدة ال يكفي، ولكن الشرح هو الذي " هذا هو المطلوب".. الموضوعية والعلمية"
ال يفل الحديد : ويقول المثل: "فقد دعت إلى سبيل اخر عندما قالت" المدينة"أما صحيفة ! يكفي

في احدى لقد اقترحت : "فما هو الحديد لدى كاتب المقال؟ أنه يوضح ذلك بقوله". اال الحديد
مقاالتي أن تقوم وزارة االعالم بالبحث والتقصي عن القصص التي تدين الصهيونية وحقدها على 

والقصص الصليبية واساليبها التي تدين افاعيلهم ضد .. العرب والمسلمين، وباقالم اهلهم وذويهم
ثم .. غات األخرىواإلنجليزية والفرنسية والل.. ثم تدبلجها إلى اللغة العربية.. العرب والمسلمين

وفي . ثم ماذا؟ ال شيء". تقوم بعرضها ليس في بالدنا العربية فقط، بل وفي كل البالد اإلسالمية
اتصاالت مكثفة بين دول الخليج التخاذ : "، طالعتنا صحيفة الرياض بعناوين بارزة١٩٨٠/ ٤/ ١٩

ونسبت الصحيفة ". اتاستعداد خليجي لتطبيق العقوب.. عقوبات سياسية واقتصادية ضد بريطانيا
إن االتصاالت التي تجري حاليا بين دول الخليج سوف تسفر عن عمل : "إلى مصادر مطلعة قولها

يعتبر بمثابة الجزاء الرادع للحكومتين البريطانية والهولندية اللتين شجعتا على نشر مثل هذه 
إن : " ثم اضافت قائلة،.."االعمال المدسوسة التي استهدفت النيل من كرامة الشعوب اإلسالمية

االشقاء في دول الخليج قد ابدوا استعدادهم التام للوقوف جنبا إلى جنب في اتخاذ موقف صارم 
وفي رد على سؤال لصحيفة الرياض عما إذا كان هناك ". سواء اكان ذلك سياسيا أو اقتصادياً

 مدار البحث ان ذلك هو: "احتمال عقد مؤتمر لبحث واتخاذ القرار، قال المصدر المطلع
واالتصاالت جارية حاليا بهذا الصدد وستنظر دول الخليج في االسلوب والكيفية التي ترد بها على 

ثم ختمت صحيفة الرياض ". هذا العمل الساقط الذي يشوه الدين االسالمي وينال من كرامته
ة العربية في علمت الرياض من مصادر موثوقة بان فكرة سحب االرصد: "روايتها على النحو التالي

لندن وهولندا قد طرحت للنقاش وهو البند األول في مدار البحث تعتبر السوق البريطانية ثاني 
  ".سوق بعد أمريكا لحجم االستثمارات العربية

إن أهمية هذا التصريح هو أنه منسوب إلى مصادر مطلعة موثوقة من قبل صحيفة محظية، 
حيفة بالتهديد بموقف مشترك للدول الخليجية، بل ولم تكتف الص. وتناقلته عنها صحف خليجية

الذين يعملون االن في اعادة النظر في كافة العالقات مع بريطانيا "هددت أيضاً بالعرب والمسلمين 
". مالم تفسر االخيرة موقفها من الواقع الديمقراطي وتتمثل بالجانب االيجابي للحرية الصحيحة

علمت أن جهودا عربية " أنها ١٩٨٠/ ٤/ ٢٤بتاريخ " ٤٨٩١ "في عددها" المدينة"كما ذكرت جريدة 
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إسالمية مشتركة يجري تنسيقها حاليا لمواجهة االصرار البريطاني الحكومي على مجاراة حملة 
سفهاء كامب ديفيد، ومن المنتظر أن يناقش مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية في اسالم آباد 

 المسلمين والدين اإلسالمي وما يمكن اتخاذه من اجراءات قريبا االستفزازات البريطانية ضد
مشتركة، وقد طرحت مقترحات بينها تقليص الصادرات النفطية من الدول اإلسالمية إلى 

  ". بريطانيا
وفي هذه االثناء جرى التذكير بالمصالح البريطانية في البالد ونشرت احصائيات واسعة عن 

والشركات البريطانية العاملة وقيمة الواردات السعودية )  الفا٣٠ ـ ٢٥(عدد العاملين البريطانيين 
السعودية التي " الشرق االوسط"من بريطانيا والصادارت النفطية إليها، ومن ذلك ما قالته صحيفة 

والمعروف أن المملكة العربية السعودية تعتبر أهم شريك تجاري لبريطانيا في : "تصدر في لندن
 وصلت قيمة مبيعات بريطانيا للمملكة في العام الماضي إلى حوالي منطقة الشرق االوسط إذ

". الف ومائة مليون"بليون جنية " ١،١"مليون جنيه بيمنا وصلت قيمة الواردات إلى حوالي " ٨٩٨"
من % ٢٥من االستهالك أو أكثر من % ١٠وتشكل واردات بريطانيا النفطية من السعودية حوالي 

علما بان اجمالي . مليون طن متري" ١٥"ت في العام الماضي إلى حوالي اجمالي الواردات التي وصل
ومن جهة أخرى سربت انباء إلى الخارج تناقلتها ". مليون طن متري" ٥٨"الواردات كان بحدود 

وكاالت االنباء والصحف العربية واالجنبية، في حين تالشت وسائل االعالم السعودية اإلشارة إلى 
موت "لكونكورد من القيام برحالتها عبر االراضي السعودية ردا على عرض منع ا: معظمها ومنها

، والحيلولة دون شركة بريطانية للحصول على عقد في انشاء المجمع الصناعي في مدينة "أميرة
ينبع، وفقدان المعهد التعليمي لشمال شرق ويلز فرصة توقيع عقد بمبلغ ثلثمائة الف جنيه والغاء 

رر أن يقوم بها وزير سعودي للمعهد المذكور، وزيارة مقابلة كان من المقرر أن زيارة كان من المق
يقوم بها وزير بريطاني إلى البالد، وتجميد زيارة الملك خالد التي كان ينوى القيام بها إلى 

ويجدر بالذكر أنه لم يصدر " من جميع االمراء المقيمين بان يغادروا بريطانيا"بريطانيا والطلب 
وفي ضوء كل ما تقدم بلغت الحملة ذروتها، . طات السعودية ما يؤيد هذه االنباء المسربةعن السل

  .وانتهى المشهد الثاني
يبدأ المشهد االخير في الموقف السعودي من بريطانيا بقرارات مجلس الوزراء السعودي، 

ليه، كانت الحكومة بما كانت عليه بريطانيا، وما آلت إ" تردح"فبيمنا كانت وسائل االعالم السعودي 
السعودية مطبقة في صمتها قرابة نصف شهر، ثم اعلن وزير اعالمها في تصريح له عن العالقات 

إن مجلس الوزراء بحث في اجتماعه أول أمس العالقات السعودية ـ : "السعودية ـ البريطانية جاء فيه
 وانتفاء الحاجة إلى السفير البريطانية وقرر تأجيل قيام السفير السعودي بتقديم أوراق اعتماده،

كما درس المجلس بعناية موضوع العالقات االقتصادية بين المملكة . البريطاني في الوقت الحاضر
فالقرارات واالجراءات السعودية ". وبصفة خاصة عمل الشركات البريطانية في المملكة.. وبريطانيا

وراق اعتماده، وانتفاء الحاجة إلى السفير إذاً ال تعدو كونها تاجيل قيام السفير السعودي بتقديم ا
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اما العالقات االقتصادية، وهي بيت القصيد بالنسبة لبريطانيا، فقد . البريطاني في الوقت الحاضر
وشتان بين ما قيل بحق بريطانيا وبين ما أتخذ، وينطبق " بعناية"اكتفى المجلس بدراستها ولكن 

ولعل الصحف السعودية نفسها ". الجبل فولد فأراتمخض : "على الموقف السعودي المثل القائل
كانت من بين المندهشين لهذا البون الشاسع بين القول والعمل، ونستدل على ذلك بالمانشيتات 
والعناوين التي اختارتها لتغطية الموقف السعودي، بل يبدو أن احساسا بالخيبة قد اعترى أولئك 

برداء كبير في مسعى منهم " الفار"اولوا أن يغطوا الذين سطروا تلك االقوال بحق بريطانيا فح
عندها طالعتنا الصحف السعودية في اليوم الذي نشرت فيه قرارات . لتغطية الخيبة التي منوا بها

قطع العالقات الدبلوماسية جزئيا بين : "مجلس الوزراء بمانشيتات ضخمة وعناوين كبيرة ومن ذلك
، و "لبريطاني لدى المملكة وتأجيل إرسال سفيرنا إلى لندنطرد السفير ا"، و"المملكة وبريطانيا

وعمل .. اعادة النظر في العالقات االقتصادية"، و"الخ.. تجميد العالقات السعودية البريطانية"
في حين لم يدرج تحت ". تردي العالقات السعودية البريطانية"، و"الشركات البريطانية في المملكة
فال طرد للسفير البريطاني، وال قطع للعالقات . ارات آنفة الذكرهذه العناوين سوى تلك القر

وصفت " المدينة"حتى أن صحيفة ! جزئيا، وال اعادة النظر في العالقات االقتصادية، والهم يحزنون
ان االجراء الذي اتخذده مجلس الوزراء : "عندما قالت" خطوة رمزية"االجراءات السعودية بانها 
والخطوة التالية ستكون خطوة " رمزية"هو خطوة أولى : يل السياسيبالحد من مستوى التمث

إذاً هو مجرد خطوة رمزية وليست أيضاً خطوة عملية، وما الخطوة العملية الموعودة اال ". عملية
لقد اشار وزير : "على االجراء السعودي بقولها" الندوة"وعقبت جريدة ! وعد من وعود عرقوب

اء درس بعناية العالقات االقتصادية بين الطرفين وخاصة الشركات االعالم إلى أن مجلس الوزر
". والشك أن المجلس سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. البريطانية العاملة في المملكة

وهذا يعني أنه لم يعد امام الصحيفة اال أن تؤمل قراءها بانتظار الوقت المناسب ال تخاذ القرار 
أن االجراءات التي ) الشرق االوسط(علمت : "الشرق االوسط فقد قالتأما صحيفة . المناسب

اتخذتها المملكة العربية السعودية للرد على الحمالت االعالمية المغرضة في بريطانيا ستتبعها 
فالخطوات الالحقة إذاً " عدة خطوات اقتصادية مهمة إذا استمرت مثل هذه الحمالت في المستقبل

  ". اعالن صريح بانه لن تكون هناك من خطوات اخرىوهو " إذا"مشروطة بـ 
بل أن هناك ما هو ادهى من ذلك، حيث ادرجت بعض الصحف السعودية وتحت نفس تلك 

اسفه لتردي "المانشيتات والعناوين تصريحا للقائم باالعمال السعودي في لندن اعرب فيه عن 
ن تعود العالقات بين المملكة وبريطانية اعرب عن امله في ا"، ثم "العالقات السعودية ـ البريطانية

اقوى مما كانت عليه على ضوء القناعة المشتركة باهمية المصالح االساسية التي تربط بين 
فاين موقع االعراب عن االسف على تردي ". البلدين والصداقة العريقة التي تربط بين شعبيهما

من " أن تعود العالقات أقوى مما كانت عليهاالمل في"العالقات السعودية البريطانية، واالعراب عن 
تلك المانشيتات والعناوين، بل واين موقعها من قرارات مجلس الوزراء؟ بقي أن نقول بان القائم 
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أن أي دولة : باالعمال السعودي قد كشف عن سر خطير من اسرار الدبلوماسية السعودية ومفاده
ى نحو اقوى مما هي عليه ـ ما عليها أال أن تنتج تريد تقوية عالقاتها مع الحكام السعوديين ـ عل

واال كيف يمكن أن نفهم تمنيات القائم باالعمال ! فيلما ضد األسرة المالكة، وتلوح بفيلم اخر
السعودي الطيبة للعالقات السعودية ـ البريطانية، بان تعود اقوى مما كانت عليه؟ وأن تقال مثل 

ت فيه تلك القرارات التي عكف مجلس الوزراء على دراستها تلك التمنيات في نفس اليوم الذي نشر
  ! كثيراً

ولكن . اذاً قرارات الحكومة السعودية على قصورها لم تكن هي االخرى سوى ذر للرماد في العيون
هذا لم يحل دون الصحف السعودية وتسطيرها المقاالت وتدبيج االفتتاحيات في الحديث عن 

وبالطبع : "جاء فيه" عكاظ"ففي مقال لصحيفة . الخ.. مة القويةالموقف الشجاع والحاسم واللط
فان نفي الحاجة إلى وجود السفير البريطاني في المملكة في الوقت الحاضر هو بمثابة لطمة 

اال أن : "ثم استدركت الصحيفة وقالت". قوية يعزفها الذين يتعاملون في الحقل الدبلوماسي
لنحو هو اتاحة الفرصة للتكفير من جديد من قبل الحكومة الحكمة في قرار المملكة على هذا ا

البريطانية في تهاونها بموقفها وصمتها المريب ازاء ما يقوم به االعالم البريطاني في محاولة 
فماذا بقي حتى من اللطمة اللفظية بعد هذا ". تشويه النقاء الذي تعيش فيه هذه البالد

الشك أن هذا القرار قد القى بالحجر في الساحة : "ثم تمضي الصحيفة فتقول! االستدراك؟
فنحن لسنا . البريطانية، فعلى ضوء تصرفها سوف يتضح مدى حرصها على العالقات بين البلدين

" الجزيرة"وفي كلمة افتتاحية لصحيفة ". في حاجة إلى بريطانيا بقدر ما هي في حاجة الينا
 الحكومة البريطانية في حساباتها للعواقب لقد اخطأت: "جاء فيها" موقف شجاع وحاسم: "بعنوان

التي ستترتب على تهاونها مع من اساؤوا للمملكة وعقيدتها، باسم الشعب البريطاني وباسم 
وعلى .. الديقراطية في بريطانيا، كما أخطأت الحكومة البريطانية في حسابها لرد الفعل السعودي

وباالضافة إلى ذلك اخذت ". الخ.. ا بالمملكةالحكومة البريطانية أن تتدارك البقية من عالقاته
الصحف السعودية تنشر تقارير مطولة عن آثار ونتائج الموقف السعودي ومن ذلك تقرير لصحيفة 

الشارع البريطاني في ذهول من القرار السعودي ضد .. الرعب يجتاح بريطانيا"الجزيرة بعنوان 
وكان واضحا أن ما . الخ".. ريطانيا في المنطقةعواقب خطيرة على اقتصاد وسياسات ب"، و"بريطانيا

ذهبت إليه الصحف السعودية ال يعدو كونه حشوا في حشو، فبعد يومين اثنين فقط من اعالن 
اتصاالت : "نشرت صحيفة الوطن الكويتية خبرا تحت عنوان" الموقف السعودي الشجاع والحاسم"

أن العالقات البريطانية ) الوطن(اسي كبير لـ اكد مصدر دبلوم: "جاء فيه" مكثفة بين الرياض ولندن
ـ السعودية على الرغم ما يشوبها من توتر اآلن اال انها ستتحسن في غضون االسابيع القليلة 

واكد الدبلوماسي الكبير أن االتصاالت الجارية حاليا بين الرياض : "ثم اضافت قائلة". المقبلة
ثم سرعان ما تعزز الخبر بتوقف المحلة السعودية ". ولندن ستسفر عن عودة العالقات إلى طبيعتها

المياه إلى مجاريها، وتمضي االيام وإذا باللورد كاريغنتون وزير خارجية بريطانيا يحل ضيفا " عودة"و
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عزيزا على الحكام السعوديين، يجتمع به الملك، وولي عهده، ووزير خارجيته، وتطوى تلك الحملة 
وختم االمر، وعلى ما .  الفأر، هذه المرة هو الذي تمخض فولد منلةوكأن شيئا لم يكن، وبذا يكون
  .قاله االعالم السعودي السالم

  الموقف البريطاني: ثانيا
لقد بذلت السلطات السعودية جهودا مضنية، مساع حثيثة لتحول دون عرض الفيلم، اال أنها لم        

ــح فــي مــساعيها وجهودهــا    وقــد بــدأت االزمــة   ": "ميــلديلــي "فكيــف كــان ذلــك؟ تقــول صــحيفة     .. تفل
الـسفير البريطــاني فـي اجــازة حينهـا عبــر    " جـيمس كريــك " نيــسان عنـدما كــان  ٣الدبلوماسـية بتـاريخ   

القلـق  "عـن  " جـون كربـي  "األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي للقائم باالعمال البريطـاني        
التـالي اسـتدعي الـسيد كريـك     وفـي اليـوم   .  القاضي بعرض الفيلمA. T. Vحول قرار شركة " الشديد

 ٥وفـي الـسبت   . من باريس حيث كان يتمتع باجازته وعقد اجتماع طارىء بلنـدن فـي وزارة الخارجيـة         
نيسان عاد السفير كريك إلى جدة، وهو يحمـل رسـائل مهدئـة وتعليمـات السـتعمال خبرتـه لتخفيـف              

 موجهـة إلـى األميـر سـعود     "ايـان كيلمـور  "وقد حمل رسالته موقعة مـن قبـل الـسير         . غضب السعوديين 
وقد ارسلت رسـالة منفـصلة بـصورة    . الذي كان هو اآلخر في اجازة آنذاك  " اللورد كاريغنتون "بدال من   

 A. T. V نيسان الذي عرض فيه الفـيلم الوثـائقي علـى قنـاة     ٦ومنذ يوم . مستعجلة من قبل السفير
وزارة الخارجيــة البريطانيــة وقــد تحفظــت . لــم يتــصل بالــشركة أي ممثــل مــن الحكومــة البريطانيــة   

ثـم نـسبت الـصحيفة إلـى أحـد المـوظفين فـي          ". بشأن الموضوع بيمنا تحرك الـسعوديون لالحتجـاج       
وخــول . ان الموضــوع لــم يكــن جــديرا باالحالــة إلــى هيئــة المحطــة المــستقلة : "وزارة الخارجيــة قولــه

 الحكومـــة التنـــوى ممارســـة اللـــورد كـــاريغنتون أحـــد النـــاطقين بلـــسان وزارة الخارجيـــة بالتأكيـــد بـــان 
ــاطق     ــرامج التلفــزة، وقــال الن ــا نأســف شــديد االســف الي ازعــاج قــد يكــون ســببه       : الرقابــة علــى ب انن

البرنــامج فــي العربيــة الــسعودية، ونأمــل أن هــذا البرنــامج ســوف ال يــؤثر فــي عالقاتنــا الممتــازة مــع     
  ".العربية السعودية والتي نقدرها تقديرا كبيرا

  :رض اتضحت لنا امور عدة منهاومن خالل هذا الع
" اللــورد كــاريغنتون"ـــ أن الرســالة التــي بعــث بهــا إلــى وزيــر الخارجيــة الــسعودي لــم تكــن مــن قبــل  ١

  .الذي كان في اجازة، وامنا من قبل شخص أقل منه مرتبة
 نيــسان، فــي حــين نــسبت صــحيفة الــشرق االوســط إلــى    ٣ ـ أن االزمــة الدبلوماســية بــدأت منــذ       ٢

أن الحكومــة الــسعودية اتــصلت قبــل  : "المــستوى فــي وزارة الخارجيــة الــسعودية قولهــا  مــصادر رفيعــة 
  ".عرض الفيلم باسابيع بالحكومة البريطانية

ـــ أن الحكومــة البريطانيــة لــم تتــصل بالــشركة لتثنيهــا عــن عزمهــا فــي حــين تحــرك الــسعوديون    ٣
  .لالحتجاج
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وع لـم يكـن جـديرا باالحالـة إلـى هيئـة       أن الموضـ : " ـ أن أحد الموظفين في وزارة الخارجيـة قـال   ٤
أحد الناطقين بلسان وزارة الخارجية بالتأكيـد علـى         " اللورد كاريغنتون "كما خول   ". االذاعة المستقلة 

  .أن الحكومة ال تنوى ممارسة الرقابة على برامج التلفزة
كـشفت وزارة  ثـم  . والخالصة أن الموضوع لم يكن جديرا باالهتمام أو باالحالـة إلـى هيئـة االذاعـة      

أن المملكــة : "وجــاء فــي البيــان . الخارجيــة البريطانيــة فــي بيــان لهــا عــن بعــض المــساعي الــسعودية   
العربيــة الــسعودية أعربــت رســميا للحكومــة البريطانيــة عــن قلقهــا إزاء مــا تــردد عــن نيــة التلفزيــون       

ة فـي بيانهــا  ثـم أضـافت الخارجيـة البريطانيـ    ". عـرض فـيلم وثـائقي عـن حادثـة إعـدام أميــرة سـعودية       
أنها أبلغت بـالقلق الـسعودي قبـل موعـد عـرض الفـيلم إال أنهـا أكـدت للحكومـة الـسعودية أن                 : "قائلة

وأخيـرا  ". الحكومة البريطانية ال تملك سلطة تخولها حـق التـدخل أو التـأثير علـى مـضمون الفـيلم                  
د تكــون قــد لحقــت  أن الــوزارة إذ تعــرب عــن اســفها العميــق اليــة اســاءة ربمــا قــ    : "مــضى البيــان يقــول 

بالسعودية من جراء هذا الفـيلم، إال انهـا تأمـل اال يـؤثر عـرض هـذا الفـيلم علـى العالقـات الممتـازة                   
وقد سبق لبريطانيا أن أمـرت سـفيرها بقطـع اجازتـه والتوجـه إلـى مقـر عملـه          ". القائمة بين البلدين  

لك خالد لم تخرج على ما ورد في جدة لتدبر األمر، كما أرسل وزير خارجية بريطانيا رسالة إلى الم      
في البيان اال أن الصحف السعودية اعتبرتها رسالة لوزير الخارجية السعودية من نظيره البريطـاني          

في حين أشارت إليهـا الـصحف البريطانيـة باعتبارهـا رسـالة موجهـة للملـك،                 " بروتوكولية"العتبارات  
لورد كاريغنتون وزير الخارجية البريطانية بعث ال: "وأيدتها صحيفة الشرق األوسط السعودية بقولها

  ـ :وهذا يؤكد أمرين". برسالة اعتذار شخصية إلى الملك خالد
أن الرسالة موجهة إلى الملك خالـد مـن قبـل وزيـر الخارجيـة، وال يخفـي مغـزى هـذا علـى                : أولها

  .أحد، واال لماذا ال تكون الرسالة من رئيسة الوزراء
  . بع شخصي، وهو اآلخر ذو مغزى واضحأن الرسالة ذات طا: وثانيهما

أن هنـاك تفكيـرا جـديا    : "إلى مصادر دبلوماسية سعودية في لنـدن قولهـا      " العرب"ونسبت صحيفة   
". في السعودية اآلن بقطع العالقات التجاريـة مـع بريطانيـا، ولـم تعـط المـصادر أيـة تفاصـيل أخـرى                  

ع الـنفط عــن بريطانيــا والغــاء العقــود  أن الــسعوديين هــددوا بقطــ"إلـى  " ديلــي اكــسبريس"كمـا أشــارت  
البريطانيــة أن الــسعودية هــددت  " الــديلي ميــل"إلــى " العــرب"ونــسبت صــحيفة ". التجاريــة والدفاعيــة

بقطع العالقات الدبلوماسية مع بريطانيا، وبقطع النفط عنها، وتجميد عقود تجارية قيمتها مئات         
اال أن وزارة . كة التلفزيـــون التجاريـــةالماليـــين مـــن الجنيهـــات بـــسبب عـــرض الفـــيلم علـــى قنـــاة شـــب  

كما نسبت وكالة االنباء ". أنه مجرد تخيل: "الخارجية البريطانية نفت ذلك فورا وعقبت عليه بقولها
أنـه لـم يـسمع بايـة تهديـدات سـعودية       : "البريطانية إلى ناطق في السفارة البريطانيـة فـي جـدة قولـه            

بـل أن الـسفارة الـسعودية فـي لنـدن اكـدت مـا ذهبـت         ". بقطع النفط عن بريطانيا وأنـه ال يتوقـع هـذا        
ان حـصوله  : "إليه وزارة الخارجية البريطانية، والناطق في السفارة البريطانية في جدة عنـدما قالـت        
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وبهـذا تكـون الـسفارة الـسعودية قـد نفـت مـا نـسبته صـحيفة العـرب             ". غير متوقع بالمرة  ) المقاطعة(
  .ن، أي تراجعت تلك المصادر عن ما قالتهإلى مصادر دبلوماسة سعودية في لند

اال "لفظية ممـا حـدا بمجلـة    " غضبة"ولذا لم يعد الموقف السعودي خافيا على أحد، فهو مجرد       
يبدو أن السعوديين قد اختاروا عقوبة اكثر مناسبة من المقاطعة التجارية أو : "أن تقول" يكونومست

لـــن الـــسعوديون ان االمانـــة العامـــة للـــصحافة  ففـــي يـــوم الثالثـــاء الماضـــي أع . الغـــاء عقـــود الـــنفط
هكذا آل الموقف الـسعودي إلـى مجـرد رفـع     ". اإلسالمية في جدة قررت رفع قضية ضد شركة التلفزة       

وهذا ما . هو اآلخر سيتالشى" المضحك"دعوى قضائية امام القضاء البريطاني، بل أن هذا الموقف 
اس يحــاولون االن اقنــاع الــسعوديين بــالتخلي عــن أن عــددا مــن النـ : "اشـارت إليــه ذات المجلــة بقولهــا 

ويبــدو أن الحكـــام  ". قــرارهم، ولكــن إذا وصــلت الـــدعوى إلــى المحكمــة فانهــا ســـتثير اهتمامــا كبيــراً        
وفـــي مقابلـــة اجرتهـــا صـــحيفة ! الـــسعوديين قـــد اقتنعـــوا جـــراء المـــساعي الحميـــدة الولئـــك النـــاس 

أن الحكومة البريطانية قد أعربت من خالل : "مع السفير البريطاني في جدة قال السفير" الجزيرة"
بيان وزارة الخارجية ومكتب الكومنويلث عن اسفها الي ضرر يمكن أن يلحق بالعالقات بين البلدين      

كمــا أن الحكومــة البريطانيــة قــد اشــارت إلــى أنــه لــيس لــديها الــسلطة بحظــر    .. جــراء عــرض الفــيلم
ة كمــا أنهــا ال تــستيطع التــدخل فــي مــضامين      البــرامج التــي تنتجهــا أيــة محطــة تلفزيــون مــستقل      

فالسفير البريطاني اعاد موقف حكومته ولكن الـشيء الـذي ال يفهمـه الحكـام الـسعوديون                ". البرامج
كيف أنهم يستطيعون التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون البالد والتي ال يوجـد مـا يميزهـا عـن                 

هـذا شـيء غريـب    . تـدخل فـي مـضامين البـرامج    ملكيتهم الخاصة، وبريطانيا العظمـى ال تـستطيع ال     
إنه لم ير الفيلم : "ثم سألت الصحيفة السفير عن راية في الفيلم فقال! بالنسبة للحكام السعوديين

ولهذا فليس في مقدوره التعليق على فحواه ولكنه بالطبع يعنـي بقلـق واهتمـام الحكومـة الـسعودية         
سفير قــد رأى الفــيلم، ولكنــه لــم يــر فيــه مــا رآه الحكــام   واالرجــح أن الــ". واالزعــاج الــذي ســببه الفــيلم 

ولعـل  . وفضل عدم االفصاح عن رأيه في نفس الوقت الذي حرص فيه أن ال يقول عكـسه   . السعوديون
استرسال السفير حول اإلسالم والمساجد والنشاطات اإلسالمية في بريطانية يوضح قدرا ام ما اراد     

أنه يوجد في بريطانيا اليوم رغبة متزايدة واحتـرام  : "مذكورةتوضيحه، فقد قال السفير للصحيفة ال     
كما أن عدد المسلمين آخذ في االزدياد سواء بين البريطانيين انفـسهم أو المقيمـين، كمـا                .. لالسالم

أن عدد المساجد اصبح كبيراً جداً ومن بينهـا المـسجد الكبيـر الـشهير بحديقـة ريجنـستن فـي قلـب                 
أن الجامعـــات البريطانيـــة تـــدرس معنـــى وتـــاريخ اإلســـالم وأن       : "ائالثـــم اضـــاف الـــسفير قـــ    ". لنـــدن 

النشاطات اإلسالمية بالعاصمة البريطانية مازالت قائمة تحت رعاية المركز اإلسالمي الـذي يتخـذ            
/ ٩/ ١وكـان آخـر تلـك النـشاطات المهرجـان اإلسـالمي الـضخم والـذي أقـيم فـي           . مـن لنـدن مقـرا لـه    

السفير أنه كان يريد القول بطريقة غير مباشرة ولكنهـا واضـحة تمـام    وواضح جدا من اجابة    ". ١٩٧٦
واضــطرها إلــى " الجزيــرة"الوضــوح بــان الفــيلم لــيس معاديــا لالســالم، وهــو مــا فهمتــه تمــام صــحيفة   

مـع احترامنـا لـرأي    : "التعليـق عليـه ـ معتبـرة اقوالـه ضـربا مـن التبريـرات والحجـج الواهيـة ـ بقولهـا               
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ا التامة في نشر كل التبريرات التي طرحها انطالقا من ايماننا بحريـة الـرأي    سعادة السفير وقناعتن  
ويجـدر بالـذكر   ". الـخ .. وفق مفهومنا ال كما يفهمه البريطانيون، اال أننا نرفض هذه الحجج الواهية  

تــصريحا ممــاثال نــشرته فــي عــددها الــصادر     " الريــاض"أن الــسفير البريطــاني قــد اعطــى لــصحيفة    
  . ١٩٨٠/ ٤/ ١٣بتاريخ 

والخالصة أن الموقف البريطاني كان واضحا تمام الوضوح منذ البدء، قبل عرض الفيلم واثناءه 
أن الحكومة البريطانية ال تملك حق التدخل في أمر كهذا، وإذا ما أثار الحكام : وبعده، والذي مفاده

 الــسعوديين وعلــى مــاذا؟ علــى عــدم تفهــم الحكــام   .. الــسعوديين فــال يــسع بريطانيــا ســوى أن تأســف   
وبالمقابــل كــان الموقــف الــسعودي هــو اآلخــر واضــحا تمــام   . لمــستلزمات الديمقراطــة فــي بريطانيــا 
ولم ال؟ وهم المتضلعون بشؤون الجزيرة والخلـيج العربـي،      . الوضوح للبريطانيين، ومنذ البدء أيضاً    

ز دائـرة االقــوال،  ذلـك الموقـف، فهمــه البريطـانيون علـى أنـه ال يتجـاو      . وأهـل درايـة وخبـرة بـصنائعهم    
  .ولن يقترب من دائرة العمال

ورغــم معرفــة الحكــام الــسعوديين بحقيقــة الموقــف البريطــاني اال أن صــحفهم حرصــت علــى أن      
ــا الــصحف            ــذار عنــدما طالعتن ــر حقيقتــه فاالســف البريطــاني تحــول إلــى اعت ــى غي تــصور االمــر عل

" بريطانيـا تعتـذر للمملكـة رسـميا    "ثلـة   بعناوين كبيرة تكـاد تكـون متما    ١٩٨٠/ ٤/ ١٣السعودية بتاريخ   
وبعد قرابة شهر ونصف طالعتنا ". بريطانيا تعتذر للمملكة وسفيرها يقطع اجازته لتالفي الحادث"و

". كاريغنتون اكد اعتـذاره للـسعودية وانتقـد الفـيلم المغـرض بـشدة            : "صحيفة الشرق االوسط بعنوان   
وهو ما عبر عنه بيان " اسفا"عتذارا، وامنا يجد وعندما يتفحص القارىء ما تحت العناوين ال يجد ا

ــة  ــة البريطانيـ ــين     .وزارة الخارجيـ ــرق بـ ــاك فـ ــشوف، فهنـ ــر مكـ ــه الـــصحف الـــسعودية اال تزويـ ــا ذكرتـ ومـ
االعتــذار واالســف مــن جهــة وبــين االســف الشخــصي واالســف الرســمي مــن جهــة أخــرى، بــل انهــا لــم     

ونـوه كـاريغنتون   : "ة الـبالد التـي قالـت     تكتف بذلك، وامنا لجأت إلى االختالق كمـا حـدث مـع صـحيف             
نوه باهمية العالقات الثنائية بين المملكة .. في رسالته التي حملها السفير البريطاني لدى المملكة

وبريطانيا ورغبة بالده في أن ال تتـأثر هـذه العالقـات المتينـة بهـذا النـوع مـن الـدس الـرخيص الـذي              
الدس الرخيص  "ن يتحدث وزير الخارجية البريطانية عن       فهيهات أ ". تتواله عناصر صهيونية معادية   

وهـو الــذي اصـر أمــام مجلـس العمــوم بانـه لــم يعتـذر، وامنــا      ". الـذي تتـواله عناصــر صـهيونية معاديــة   
  .بل أن موقفه هذا على ضعفه لم ينجه من النقد، بل والنقد الشديد. أسف أسفا شخصيا

العمـوم البريطـاني مـن خـالل مـا نـشرته       فلنستعرض بعض ما دار في الجلسة الصاخبة لمجلس   
عـن  " ديلـي اكـسبريس  "مـا نقلتـه صـحيفة    : ، ومن ذلك مـثال   ١٦٨٠/ ٤/ ١١الصحف البريطانية بتاريخ    

عبر وزير الخارجية عن اسفه الشديد للسعوديين الغاضبين بسبب الفيلم        : "بعض النواب حيث قالت   
أن ذلـك لـم   : "وزارة الخارجيـة فيمـا بعـد   وقالـت  " مـوت أميـرة  " المسمى بــ  A. T. Vالمعروض من قناة 
وهكذا تكون وزارة الخارجية البريطانية قد اعتبرت االسف الذي أبدي، و بمثابة ". يكن اعتذارا رسميا

الكويتيـة إلـى نـاطق    " الوطن"وهذا يفسر ما نسبته صحيفة      . اسف شخصي صادر عن وزير الخارجية     
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أمــا ســبب ". لــيس هنــاك مــن داع لالعتــذار: " قولــهباسـم وزارة الخارجيــة البريطانيــة، حيــث نقلــت عنــه 
بردود الفعل الغاضبة من قبل بعض النواب عنـدما أوضـحت   " ديلي اكسبريس"ذلك فتفسره صحيفة    

تـوم  "وكانت ردود فعل عدد من أعضاء مجلس العمـوم قويـة ازاء الموضـوع وكـان الـسيد       : "ذلك بقولها 
وقــال أنــه يــشعر باالشــمئزاز وهــو يــرى   " زحــفال"مــن حــزب العمــال هــو الــذي اســتخدم كلمــة    " تــورني

" ديفيـد وينـك  "وقال الـسيد  . البريطانيين يركعون امام ناس من صنف الساديين ال تعجبهم الحقيقة   
أنه من المخل ان يرى وزير الخارجية يعتذر لدولة رجعية اقطاعيـة، بـسبب عـرض          : من حزب العمال  
ــزة  ــامج للتلفـ ــسيد . برنـ ــل "ورأى الـ ــون كاراليـ ــد أ" جـ ــراء    أحـ ــافظين أن اجـ ــزب المحـ ــضاء حـ ــورد "عـ اللـ

". يجـب االنعتـذر بـاي شـكل مـن االشـكال          : "ثـم اضـاف قـائال     . كان شيئا مؤسفا إلى حد ما     " كاريغنتون
أن كــاريغنتون اصـر علــى انــه لـم تكــن هنـاك مــسألة تقــديم    : "فقــد قالـت " ايفيننـك نيــوز "امـا صــحيفة  

اثــارت ) خالــد والتــي اعتبــرت رســالة اعتــذار  الموجهــة للملــك  (اعتــذار حــول الفــيلم بيــد أن الرســالة   
ويجـدر بالـذكر أن الـصحف البريطانيـة الـصادرة         ". غضب عدد غيـر قليـل مـن أعـضاء مجلـس العمـوم             

 قد ابرزت في معظمها ما حدث فـي مجلـس العمـوم البريطـاني، والـذي لـم يكـن                 ١٩٨٠/ ١١/٤بتاريخ  
ية قلبــت االمــر واخــذت تتحــدث عــن بالتأكيـد فــي صــالح الحكــام الــسعوديين، اال أن الــصحف الـسعود  

ولعـل الرسـالة التـي بعـث     ! للموقف السعودي" نصرة"موجة عارمة وسخط شديد يجتاحان بريطانيا   
وقــد نــشرتها صــحيفة الريــاض . مــن لنــدن تــشكل واحــدة مــن تلــك المحــاوالت " الريــاض"بهــا مراســل 

مجلـس الـوزراء   .. الـشيوخ قضية الفيلم التلفزيوني تتفاعل داخل مجلـس الـوزراء و   : "بعناوين ضخمة 
: ثـم قـال  ". يهدد بـاجراءات صـارمة ضـد الـشركة المنتجـة، ونائـب فـي مجلـس الـشيوخ يـتهم حكومتـه                

اثار الفيلم التلفزيوني الذي عرض في لندن والذي استهدف االسـاءة إلـى المملكـة بـصورة مباشـرة                "
جلـس الـشيوخ   موجة سخط على مختلف االصعدة ممـا اثـار ضـجة علـى مـستوى مجلـس الـوزراء وم         

، ولكـن فـات الـصحيفة أن تـدرك بـان الحكومـة البريطانيـة التـي ال تملـك حـق التـدخل                      "البريطانيين
بشأن الفيلم هي أعجز من أن تتخذ اجراءات صارمة ضد الشركة المنتجة، بل ان احد موظفي وزارة 

ا اكــده مــدير الخارجيــة اعتبــر الموضــوع غيــر جــدير باالحالــة إلــى هيئــة االذاعــة المــستقلة، وهــذا مــ    
انه بـالرغم مـن االحتجاجـات الـسعودية لـم      : "الذي قال" شارلس دنتون" السيد A. T. Vبرامج شركة 

كانـت وزارة الخارجيـة قلقـة بـشأن     : "ثم اضـاف دنتـون قـائالً   " يمارس أي ضغط ال يقاف عرض الفيلم   
ذاعــة مــن جهــة أنــه لمــن االعتــزاز أن نــرى خطــا فاصــال بــين اال . الفــيلم ولــم تمــارس أي ضــغط علينــا

والـسياسة الخارجيـة، والعالقــات الدبلوماسـية الثنائيــة مـن جهـة اخــرى وسـيكون يــوم حزينـا بالنــسبة        
بموجـة  " الريـاض "أما مـا اسـمته صـحيفة       ". لالذاعة البريطانية إذا تغير مثل هذا الموضوع مستقبال       

ال لـشىء، اال  السخط علـى مختلـف االصـعدة، فهـو سـخط انـصب علـى وزيـر الخارجيـة البريطانيـة،                   
. ألنه اعتذر أو اسف للحكومة السعودية مما اضطره إلى التخبط، فأعلن أنه لـم يعتـذر، وامنـا اسـف            

وفــوق هــذا وذاك، فهــذا االســف قدمــه بــصفته الشخــصية هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــان             
ديين الذين السخط لم يقف عند موقف وزير الخارجية البريطانية، وامنا تجاوزه إلى الحكام السعو          
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وهـــذه االقـــوال !  تعرضـــوا لنقـــد شـــديد بـــسبب مـــواقفهم الـــسادية وطبيعـــتهم الرجعيـــة واالقطاعيـــة   
بل أن الصحف الـسعودية قـد ابـدت امتعاضـها مـن الموقـف       . ألعضاء  في مجلس العموم البريطاني   

تار لـم تقـم بريطانيـا رسـميا بوضـع حـد لهـذا االسـته        : "البريطاني ومن ذلـك مـثال مـا قالتـه الريـاض          
.. وقطع دابر التجني واالفتراء، وما ابدته بريطانيـا حتـى االن ال يفـسر حـسن نواياهـا تجـاه القـضية            

أن الــصمت المريــب داخــل االجهــزة الرســمية البريطانيــة ال يفــسر اال متعــاض تمامــا وال يعــرب عــن     
 تعـرف  فـالغموض الـراهن لـن يزيـد الطـين اال بلـة      : "ثـم تمـضي الـصحيفة وتقـول    ". االستياء الرسمي 

إن هـذا اعتـراف صـريح    ". لندن كيف تفرق بين الحريات التي مـا وضـعت يومـا لالسـاءة إلـى االخـرين          
رعــب يجتــاج "وال " اعتــذار"يغــاير الــصورة التــي حــاول االعــالم الــسعودي أن يقــدمها للمــواطنين، فــال  

أمـا  . ادعـة وغيـر ذلـك مـن المانـشيتات العريـضة البراقيـة الخ      " موجـة سـخط واسـتنكار   "وال  " بريطانيا
أن ستار الديمقراطية والحريـة الـذي تتـذرع بـه الحكومـة البريطانيـة           : "فقد قالت " الجزيرة"صحيفة  

لتبرير سكوتها عن الوقاحة التي تمارسها اجهزة االعالم المحسوبة عليها وعلى الـشعب البريطـاني،    
وكانـت  : "ريطاني بقولهاعلى الموقف الب" البالد"وعقبت أيضا جريدة ". مجرد ستار ال يستر ما وراءه     

وكـان  .. بمثابة المقابل المؤلم الذي واجه به البريطانيون تعاوننـا   ... الحملة الشرسة على هذا البلد    
اثــره فــي تــصعيد .. لمواقــف الحكومــة البريطانيــة الــسلبية مــن تلــك الحملــة التــي اســتهدفتنا بعنــف 

 في هذا ما يدحض االقوال الـسابقة مـن     أو ليس ". وال نأخذ شيئا  . باننا نقدم الكثير  .. القناعة لدينا 
اننــا واثقــون أن ": "المدينــة"وبهــذا الــصدد قالــت صــحيفة  . الــخ.. و"..فزعــت"و " اعتــذرت"أن بريطانيــا 

الــذي ) هــز االكتــاف (الحكومــة البريطانيــة ســتعامل االحتجــاج العربــي الجمــاعي بــنفس االســلوب        
التلفزيـون التجـاري البريطـاني، علـى الـرغم      عاملت به التحذيرات االولية قبل وأثنـاء بـث الفلـم فـي       

من كل النصائح التي نقلت إلى الحكومة البريطانية عبر الوسائط الدبلوماسية محذورة من عواقب 
ثـم عـادت    . اذاً بريطانيا ردت على التحذيرات السعودية بهز االكتـاف        ". االساءة إلى مشاعر المسلمين   

.. مة بانها غير قادرة علـى منـع االسـاءات الموجهـة للـدين             ودعوى بريطانيا، الحكو  : "وقالت" المدينة"
فهل هنـاك اعتـراف أوضـح واقـوى مـن هـذه االعترافـات؟          ". ولدولة صديقة، ادعاء يدعو إلى السخرية     

نعــم هنــاك مــا نــسبته صــحيفة الــشرق االوســط إلــى مــصادر رفيعــة المــستوى فــي وزارة الخارجيـــة             
لبريطانيــة لــم تحــاول مجــرد محاولــة لوقــف عــرض        أن الحكومــة ا : "الــسعودية مــن انهــا اكــدت لهــا    

  .فماذا بعد أن شهد شاهد من أهلها؟". الفيلم
ــل التحــاق الــسفير الــسعودي بمقــر علمــه بلنــدن،          وعلــى أثــر القــرارات الــسعودية القاضــية بتأجي
والطلــب مــن نظيــره مغــادرة الــبالد، ودراســة العالقــات االقتــصادية اقامــت الــصحف الــسعودية الــدنيا    

رعــب هائــل اجتــاح الــشارع البريطــاني ممــا يمكــن أن يرتــب علــى   "فتحــدثت عــن !  مــن جديــدأقعــدتها
مــن طـرد ثالثــين  "وعـن الخـوف   " والقـرار الـسعودي نتــائج بالغـة الخطـورة علــى االقتـصاد البريطــاني     

ــين         آلــف بريطــاني فــي المملكــة، والقلــق الــشديد حــول مــستقبل العالقــات االقتــصادية والتجاريــة ب
". لكـــة، وحجـــم التبـــادل التجـــاري بـــين البلـــدين الـــذين يلـــغ بليـــون جنيـــه إســـترليني   بريطانيـــا والمم
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ولكن شـيئا مـن ذلـك    ! من أجمالي واردات بريطانيا % ٢٥واحتمال توقف النفط الذي بلغت صادراته       
وبـالرغم  : "لم يحدث، بل ان وزير الخارجيـة البريطانيـة اعتبـر ذلـك ضـربا مـن الـشائعات عنـدما قـال                

ما يعتبر شائعات اكثر من كونه حقائق عن المشكالت المعينة التي تواجهها شركاتنا، من انه قد راج 
وأشـار إلـى   ". فانه تبرز الحقيقة التي ال مراء فيها عن االستياء السعودي والغضب إزاء عرض الفـيلم        

وفـي نفـس اليـوم مـن      . أن حكومتة ستسعى لرأب الصدع في العالقات مع المملكة العربيـة الـسعودية            
ر تلك القرارات نسبت صحيفة الشرق األوسط إلى ناطق رسمي في وزارة الخارجية البريطانيـة      صدو
ال يـستبعد أن يقــوم مـسؤول بريطـاني بزيــارة قريبـة إلـى المملكــة العربيـة الـسعودية لتوضــيح        : "قولـه 

ــة أن      ". وجهــة نظــر الحكومــة مــن هــذا الموضــوع     ــومين فقــط ذكــرت صــحيفة الــوطن الكويتي وبعــد ي
يا كبيرا أكد لها أن العالقات البريطانيـة الـسعودية ستتحـسن فـي غـضون األسـابيع القليلـة                    ديبلوماس

ثم حل وزير ، وما هي إال أيام قليلة حتى توقفت الحملة اإلعالمية. المقبلة رغم ما يشوبها من توتر 
ف بعد أن رأب الصدع وانقشعت السحب ولكن دون أن يتوقـ        ، الخارجية ضيفا على الحكام السعوديين    

ــنفط ــسعودية  ، الـ ــواردات الـ ــف الـ ــبالد   ، أو تتوقـ ــن الـ ــانيون مـ ــرد البريطـ ــا  ، أو يطـ ــستجيب بريطانيـ أو تـ
  !السعودية ولو بقدر ضئيل" لطلبات"

بطامـة جديـدة وهـي أن مـصادر شـبه رسـمية فـي        " الـشرق األوسـط  "ورغم كل ذلك طالعتا صحيفة     
 مثل المملكة السعودية في مـؤامرة  أنها باتت تعتقد أن بريطانيا باتت مستهدفة :"الرياض قالت لها    

وأرادوا ضـرب العالقـات بـين البلـدين     ، الفيلم ألن الذين خططوا له كانوا يدركون رد الفعـل الـسعودي           
فبريطانيــا التـي لــم  ، فيالــه مـن تخـبط مــا بعـده تخـبط    ". واألضـرار بالتجـارة البريطانيــة عـن طريقـه    

 مــصادر رفيعــة المــستوى فــي وزارة    تحــاول مجــرد محاولــة لمنــع عــرض الفــيلم ـ حــسب مــا أكدتــه             
بريطانيــة " مــؤامرة"الخارجيــة الــسعودية ـ أصــبحت مــستهدفة بمــؤامرة الفــيلم بعــد أن كــان الفــيلم          

ــل ذلــك فــي يــوم واحــد    ! موجهــة ضــد المملكــة    ونــشرته صــحيفة  ، ومــن مــصادر ســعودية رســمية   . قي
 نفـسه مـا الفـيلم إال مـؤامرة      أياما قليلـة لربمـا قـال المـصدر        " األزمة"ولو مد في عمر     . سعودية أيضا 

لقـد كـان تمهيـدا لمقـدم الـسيد وزيـر خارجيـة        ! سعودية ضد بريطانيا ومـا علـى األولـى إال أن تعتـذر        
والتـي عبـر   ، التي تربط بين بريطانيا واألسرة المالكة     " للعالقات التاريخية "بريطانيا من جهة ووفاء     

إن عالقاتنا مـع المملكـة العربيـة الـسعودية ال      :"لهبقو" اللورد كاريغنتون "عنها وزير خارجية بريطانيا     
فمــن الوجهــة التاريخيــة تجــد أن صــالت بريطانيــا بالعائلــة المالكــة     ، تقتــصر علــى التجــارة فحــسب  

وهو مؤسـس المملكـة   ، وإن شخصية ابن سعود األسطورية، السعودية هي صالت وطيدة بصفة خاصة 
ونحــن دائمــا رحبنــا بزيــارات  ، يم فــي هــذا البلــدهــي دائمــا موضــع االحتــرام العظــ ، العربيــة الــسعودية

لم تعـد شـيئا مـن الماضـي     " العالقات"هذه". بمن فيهم الملك الحالي والملك الراحل فيصل ، انجاله
ولعــل مــا ذكرتــه صــحيفة رصــينة كـــ  . وأن تغيــرت االســاليب، بــل الزالــت قائمــة لتحقيــق ذات االغــراض 

بالنــسبة إلــى  : "، قالــت الــصحيفة "الــدور البريطــاني : "اللبنانيــة يوضــح ذلــك، فتحــت عنــوان   " النهــار"
االبعـــاد الـــسياسية واالســـتراتيجية، يخـــشى المراقبـــون فـــي لنـــدن أن يـــؤدي التـــدهور المفـــاجىء فـــي   
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ثــم عقبــت علــى ذلــك ". العالقـات البريطانيــة ـ الــسعودية إلـى تقلــيص الــدور البريطــاني فــي الخلــيج      
عتبـر مفتـاح الـسياسة البريطانيـة فـي الخلـيج فـي         ومعروف فـي هـذا المجـال أن الـسعودية ت          : "بقولها

الــسياسة " مهمــاز"إذاًَ الحكــم الــسعودي  ". مقابــل تعويــل المملكــة علــى الــدعم العــسكري البريطــاني    
وهكــذا عــادت ! البريطانيــة فــي الخلــيج وركيزتــه العالقــات التاريخيــة بــين األســرة وبريطانيــا العظمــى  

  !المياه إلى مجاريها وكأن شيئا لم يكن
لقـــد أخطـــأت الحكومـــة البريطانيـــة فـــي  ": "الجزيـــرة"خيـــرا أيـــن كـــان ذلـــك ممـــا قالتـــه جريـــدة  وأ

كمــا أخطــأت  .. حــساباتها للعواقــب التــي ســتترتب علــى تهادنهــا مــع مــن اســاؤوا للمملكــة وعقيــدتها     
الحكومة البريطانية في حسابها لرد الفعل السعودي ويبـدو أنهـا ـ الحكومـة البريطانيـة ـ حـسبت أن        

ــ ــي العـــرف           رد الفعـ ــرت العـــادة فـ ــا جـ ــشديد اللهجـــة كمـ ــد االحتجـــاج الـ ــاوز حـ ــسعودي لـــن يتجـ ل الـ
وأن مجرد تصريح من وزيرا أو زعيم سياسي بريطاني مسؤول باالعتذار لتطييب خاطر . الدبلوماسي

  ". قيادة المملكة، يكفي لتجاوز اإلساءة ونسيانها
انيـا أم الحكـم الـسعودي؟ ومـن     بقي أن نسأل صحيفة الجزيرة من هو الذي اخطأ الحـساب بريط      

 ينقلــب الحكــام الــسعوديون علــى  مهــو الــذي أطلــق التــصريح بمــا هــو اكثــر مــن تطييــب الخــاطر؟ ألــ   
أنفسهم من اعتبار الفيلم مؤامرة بريطانية تستهدفهم إلى مؤامرة تستهدف بريطانيا والمملكة معا   

مخاطبــة حكــام " النــدوة"ريــدة وأيــن كــل ذلــك ممــا قالتــه زميلتهــا ج ! لــضرب العالقــات بــين البلــدين؟
وأخيـرا غفـروا لهـم ولـم يمـض مـن الحيـاة سـوى           ". ولكننـا لـن نغفـر لهـم مـا حيينـا           : "بريطانيا بقولها 

إذاً لـم تعـد للكلمـة مـن حرمـة وال قدسـية       ! ؟"والمرء عما قال مـسؤول    : "فاينكم من قول الشاعر   ! أيام
بالد المقدسـة غـدت منتهكـة مـن قبـل      ولم ال؟ طالما أن حرمـة الـ    ! وال شرف في ظل العهد السعودي     

ــا لالســتعماريين    ! ولــم ال؟! االجانــب الــذين يــسرحون فيهــا طــوال وعرضــا؟     ــروة الــشعب صــارة نهب وث
  !والطفيليين واالفاكين وشذاذ االفاق

يا : "إذاً هانت الكلمة  ـ والهوان مسلسل ال ينتهي ـ وهللا در من صانوها إذ قال قائلهم وهو يحتضر  
فهان عظم القدم على الكسر، ولم تهن زلة ". ظم يجبر وزلة اللسان ال تبقى وال تذربني زلة الرجل ع

  . اما الحكام السعوديون واضرابهم فقد هان الكذب عليهم ألنه اهون ما لديهم. اللسان
وفي الختام نقول ما على القارىء الكريم اال أن يستذكر مـا بـدأنا بـه وهـو أن الحكـام الـسعوديين             

وان بقــاء تــسلطهم علــى الــشعب ســيظل رهنــا باالجانــب فــي المقــام      ) يعة بريطانيــةصــن(مــا هــم اال  
  ولكن إلى متى؟.. األول

  هولندا والفيلم: ثالثا
/ ٤/ ١٣بعد يوم واحد على بدء الحملـة ضـد بريطانيـا طالعتنـا الـصحف الـسعودية الـصادرة فـي           

لم يـوم االربعـاء القـادم، الموافـق     أولها، أن التلفزيون الهولندي يعتـزم عـرض الفـي   :  بثالثة انباء ١٩٨٠
وثانيهمـــا، ان الـــسفير الـــسعودي لـــدى هولنـــدا قـــد قـــام بمـــساع حثيثـــة للحيلولـــة دون   . ١٩٨٠/ ٤/ ١٦

عرضــه، وصــرح بــان عــرض فــيلم مــن إنتــاج التلفزيــون البريطــاني ســيلحق اضــرارا فادحــة بالعالقــات     
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 الـــوزيرة الهولنديـــة الـــضيفة وثالثهمـــا، أن الـــصحف الـــسعودية نـــسبت إلـــى. الـــسعودية ـ الهولنديـــة      
عن اسـفها واسـف الحكومـة الهولنديـة إزاء موقـف شـبكة التلفزيـون البريطـاني             "تصريحا أعربت فيه    

وإذا كــان صــحيحا مــا نــسبته الــصحف  ". التــي اذاعــت برنامجــا يمثــل تهجمــا علــى المملكــة واإلســالم 
ى الموقف البريطـاني الـذي   السعودية فحري بوزيرة المواصالت الهولندية أن تتعجل في تأسفها عل       

ولكن يبـدو أن االعـالم الـسعودي، وخـصوصا         . قد ينسحب على هولندا، وعندها سيطلب منها اسفين       
إذ نشك في أن تصدر حكمـا  " يمثل تهجما على المملكة واإلسالم"ما قيل على لسانها من أن الفيلم  

:  الـسعودية إلـى الـوزيرة قولهـا    كما نـسبت وكالـة االنبـاء   . حاسما كهذا وهي لم تطلع بعد على الفيلم      
انها تلقت مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الهولندي اعرب فيها عن اسفه وأسـف حكومتـه الـشديد              "

وأن الحكومة الهولندية ستبذل أقصى مـا فـي وسـعها لمنـع عـرض البرنـامج فـي             .. إزاء ذلك الموقف  
ة عـن املهـا فـي تعـاون البلـدين فـي       هولندا، وان هولندا تسعى الـى دعـم عالقاتهـا مـع المملكـة معربـ         

  ".المجاالت المختلفة
وهكـذا حـرص االعــالم الـسعودي أن يطمــئن نفـسه معلقــا آمالـه علــى جهـود ســفيرة لـدى هولنــدا،        
وتصريحات الوزيرة الضيفة ومساعيها، وال سيما المخابرة الهاتفيـة التـي اجرتهـا مـع رئيـسها، وعلـى            

برســالة مــن " الجزيــرة" وافتنــا صــحيفة ١٩٨٠/ ٤/ ١٥فــي و. مــا نــسب إليهمــا مــن اقــوال بــشأن الفــيلم 
مجلـس النـواب وادارة   !... هولنـدا فـي حـرج   : "نـشرتها تحـت العنـاوين التاليـة    " امـستردام "مندوبها فـي    

أن : جــاء فيــه مــا مفــاده " شــركة التلفزيــون الهولنــدي يجتمعــان اليــوم لبحــث ازمــة فــيلم مقتــل أميــرة  
 بين اصوات تخضع للنفوذ الصهيوني، وبين اصوات تنظر في     مجلس الوزراء الهولندي يجتمع اليوم    

واتخــاذ القــرار " مــوت أميــرة"المقــام األول إلــى مــصلحة هولنــدا لبحــث ومناقــشة مــسالة عــرض فــيلم  
ثـم  . كما أجتمع اليوم ولنفس الغرض مجلس ادارة شركة التلفزيون الهولندي     . حول عرضه أو عدمه   

 رئــيس الــوزراء الهولنــدي قــد أكــد لــسفير المملكــة اثنــاء    علمــت الجزيــرة ان نائــب : "قالــت الــصحيفة
اجتماعـه بــه يـوم االحــد الماضـي معارضــة الحكومـة الهولنديــة لعـرض الفــيلم وايمانهـا العميــق بمــا       

وهـذا مـا نـسبته    ". يحتويه الفيلم من دس رخيص وحقائق مزيفـة وتـشويه لحقيقـة الـدين اإلسـالمي               
ونحــن نــستبعد أن ! حيفة للــسفير والعهــدة علــى الــراوي لنائــب رئــيس الــوزراء ونــسبته الــص " الــسفير"

كمـا اجـرى نائـب      : "واضـافت الـصحيفة قائلـة     . يصف نائب رئيس الوزراء الفـيلم بمثـل هـذه االوصـاف           
رئيس الوزراء الهولندي اتصاالت مع محطة التلفزيون الهولندي وطلب فيه ضرورة اعادة النظـر فـي       

محطـة مـا يمكـن أن ينـتج مـن عـرض الفـيلم مـن آثـار              واوضـح للمـسؤولين فـي ال      . قرار عـرض الفـيلم    
  ".سيئة بالنسبة لعالقاتها مع المملكة

أن اآلمــال بــدأت تخبــو، ..!" هولنــدا فــي حــرج"ونالحــظ مــن العنــوان الــذي ادرجــت تحتــه الرســالة   
إلى وزيـرة المواصـالت الهولنديـة التـي كانـت      " الجزيرة"ثم عادت . ولكنها لم تبلغ بعد درجة الحباط   

أن وزيرة المواصـالت الهولنديـة قـد رفعـت     " الجزيرة"افادت مصادر مطلعة لـ : "ارة للبالد وقالت  في زي 
.. تقريرا شامال إلى نائـب رئـيس الـوزراء ضـمنته قلـق المملكـة مـن مـسألة عـرض الفـيلم فـي هولنـدا                
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وقد ترتـب علـى هـذا اعتـراض احـد األعـضاء الـصهاينة فـي         . واوصت في تقريرها بمنع عرض الفيلم  
وهـذه الـصرخة هـي االخـرى     ". لنـا حريتنـا  : "برلمان الهولندي علـى موقـف وزيـرة المواصـالت قـائال        ال

ثــم تحــدثت الــصحيفة عــن الحملــة الــصهيونية والحملــة المــضادة   . نــذير شــؤم للــسلطات الــسعودية 
كمــا اشــتدت الحملــة الــصهيونية ضــد المملكــة مطالبــة الجهــات المــسؤولة بعــرض الفــيلم      : "فقالــت

ــرأي متذرعــة بمــسأ  ــل هــذه الهجمــة الــشرسة موجــة اســتنكار عنيفــة مــن قبــل         !! لة حريــة ال وقــد قاب
الجالية العربية واإلسالمية فـي هولنـدا والتخطـيط للقيـام بمظـاهرات تطالـب بمنـع عـرض الفـيلم،               
وانهالــت البرقيــات والمكالمــات التليفونيــة علــى وزارة الخارجيــة والتلفزيــون ورئاســة مجلــس الــوزراء    

اذاً بدأ ". لبة بوضع مصلحة هولندا في االعتبار األول واتخاذ قرار لمنع عرض الفيلموالبرلمان مطا
، ..!!"هولنــدا فــي حــرج"العنــوان : العــد العكــسي مــن خــالل ثــالث مؤشــرات وردت فــي رســالة الــصحيفة 

ولكـن اقتـضى   ". الهجمـة الـشرسة  "ذات  " الحملـة الـصهيونية     " ، و "لنا حريتنا "وصرخة عضو البرلمان    
مـــضادة وفـــي الرســـالة نفـــسها أيـــضا : ج التخيفيـــف مـــن وطـــأة هـــذه الظـــواهر بثالثـــة مواقـــفاالخــرا 

استنكار عنيف من قبـل الجاليـة العربيـة واإلسـالمية فـي             : وهذه المواقف ! العتبارات معنوية وتعبوية  
ــات والمكالمــات          ــال البرقي ــام بمظــاهرات تطالــب بمنــع عــرض الفــيلم، وانهي هولنــدا، وتخطــيط للقي

وفي .  على وزارة الخارجية، والتلفزيون والبرلمان، مطالبة باتخاذ قرار لمنع عرض الفيلمالتيلفونية
الثالثـة بعـض العـزاء وكـان البـد أيـضاً مـن تعزيزهـا بافتتاحيـة تـضمنت اإلشـارة إلـى                " المواقـف "هذه  

النفــوذ الــصهيوني القــوي فــي هولنــدا، واالنقــسام فــي هولنــدا بــين مؤيــد ومعــارض لعــرض الفــيلم،         
هولنـدا امـام   : "وكانـت االفتتاحيـة بعنـوان   . مل فـي انتـصار المعارضـين، واخيـرا التلـويح بالتهديـد       واال

واليـوم انتقلـت قـضية عـرض الفـيلم الـرخيص بعـد أن عفـن بريطانيـا           : "، جهـاء فيهـا    "االختيار السهل 
ا وهــذه أول مــرة يتحــدث فيهــ  ". كلهــا إلــى هولنــدا حيــث يتمتــع الــصهاينة بنفــوذهم القــوى فــي اوربــا     

االعالم السعودي عن النفوذ الصهيوني في هولنـدا علـى هـذا النحـو، فـشكرا للفـيلم الـذي اتـاح مثـل           
ثــم عــادت "! الكــشف عنــه"عــن " حــرب حزيــران وحــرب تــشرين "الــذي عجــزت حربــان  " االكتــشاف"هــذا 

أن مجلــس ادارة شــركة التلفزيــون : "الـصحيفة وكــررت مــا قالتــه فـي رســالتها عــن االنقــسامات بقولهـا   
هولندي سيجتمع اليوم لقول كلمته فـي الموضـوع وسـط انقـسامات فـي صـفوف النـواب بـين مؤيـد              ال

المعارضــون يـستوحون تفـضيل المــصلحة الهولنديـة فــي االبقـاء علــى     .. لعـرض الفـيلم ومعــارض لـه   
بينهمـا المؤيـدون يتـسترون بـستار ضـرورة ممارسـة حريـة الـرأي الرضـاء           .. عالقات طيبة مع المملكة   

ثـم علقـت الـصحيفة آمالهـا علـى فـوز المعارضـين لعـرض         . الـصهيوني المـرتبطين بهـا    قوى الـضغط    
ويبدو أن الهولنـديين أو الـرأي العـام فـي هولنـدا بمـا فـي ذلـك بعـض المـسؤولين قـد              : "الفيلم وقالت 

وعــوا خطــورة عــرض الفــيلم لمــا ســيجر إليــه مــن اضــرار جــسيمة علــى مــصالح هولنــدا الكثيــرة فــي        
ا التلفزيــون ووزارة الخارجيــة ورئاســة مجلــس الــوزراء بــآالف البرقيــات التــي     المملكــة، لــذلك امطــرو 

ولطالما أن الرأي العام الهولندي، وبعض المـسؤولين قـد وعـوا خطـورة             ". تطالب بعدم عرض الفيلم   
ومـا كـان مـن الـصحيفة اال        ! عرض الفيلم وامطروا ببرقياتهم الجهات العليا الهولندية فاالمر بخيـر         
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ــم اضـــافت قائلـــة . هـــؤالءأن اشـــادت بكـــل  ــع   : "ثـ ــار االســـهل بـــين أن تبيـ ــام االختيـ ــدا اليـــوم امـ أن هولنـ
مصالحها بالسماح بعرض فيلم ملىء بالمغالطات واالكاذيب، وبين أن تكون دولة تملك حرية اتخاذ    

اذاً لـيس هنـاك مـن حـل وسـيط، فامـا أن تحـول دون        ". الرأي الذي يكرس عالقاتهـا الطيبـة بالمملكـة        
ولـذا قالـت   .  وعندها تكرس عالقاتها الطيبة بالمملكـة أو تعرضـه وعنـدها يـتم الطـالق            عرض الفيلم 

من هنا ومن خالل كل هذه االعتبارات على هولندا اليوم أن تقـرر إذا كانـت سـتبقى دولـة              : "الصحيفة
صديقة للمملكة وصدقة لنفسها أم أنها ستنظم مرة أخرى إلى سلسلة مواقفها القديمة في تبنيهـا          

إذاً ال مكـــان للحلـــول ". فـــال مكـــان للحـــول الوســـط. ف الـــصهيونية مـــن قـــضايا االمـــة العربيـــةلمواقـــ
زميلتهــا صــحيفة  " الريــاض"وقــد شــاطرت صــحيفة   ! الوســط، أمــا دولــة صــديقة، وامــا دولــة معاديــة     

فـي هولنـدا اكبـر مينـاء     : "جاء فيهـا  " واخرى في القائمة السوداء   : "في افتتاحية لها بعنوان   " الجزيرة"
 ٧٣وهولندا بعد حرب .. الذي يعتبر اكبر سوق بترولية في العالم) روتردام(ي للبترول هو ميناء عالم

النار التي لعبت بها حين اجـازت لنفـسها تأييـد إسـرائيل العلنـي، ووقوفهـا الـسافر بتـسهيل                 ) ادركتها(
قـضايا العـرب،   وإذا كان سبق ان اخذت مبـادرات عدوانيـة مـن       .. موانئها ومطاراتها لكل دعم إلسرائيل    

ــة          ــا نــدري أن اثــواب النازيــة والعنــصرية قابل ــة، فانن وبالــذات قــضيتهم العادلــة فــي فلــسطين المحتل
أن هولنـدا التـي   : "ثـم مـضت الـصحيفة وقالـت     ". للتحديث في هـذا العـصر فـي محـورة هـذا القـضايا             

ــا صــاحبة ال         ــار مــن جديــد بمحاولــة عــرض الفــيلم المــشبوه، تيممــا ببريطاني ــد فــتح الن عــداءات تعي
التاريخيــة مــع كــل الــشعوب فــي وســائل اعالمهــا الناطقــة والمــصورة، لتــضع نفــسها فــي زاويــة لــيس       
". المتهم المتظاهر بالبراءة، وامنا المجرم الـسافر الـذي الـذي حـسم الموقـف بـاالعتراف والتحـدي        

لـذا كـان   . إذاً هولندا تيممت ببريطانيا صاحبة االعتـداءات التاريخيـة، ومـا هـي أيـضا االمجـرم سـافر          
أن هولنـدا سـتعرف أنهـا ستـضع قـدمها       : "البد من تهديدها وتوعدها، وبهذا الـصدد قالـت الـصحيفة          
ثم عادت واكدت ". وهي اكثر الناس تضررا .في النار وأن الشرايين التي تغذي دماءها نستطيع قطعها        

يـر الـذي يتفـرج    وعلـى هولنـدا أن تـدرك مـا نقـول، ومـا سـنعمل، فالـذي يطـأ النـار غ              : "تهديدها قائلة 
  ".عليها وليعلموا اننا نؤمن بان لكل زمان دولة ورجاال

جميل أن تذكر هولندا بسلسلة مواقفها القديمة في تبنيها للمواقف الصهيونية من قضايا االمة 
العربية، ولكن لماذا لم يحرك النظام السعودي ساكنا إزاء تلك المواقف المعادية قبل هذا التاريخ؟    

ــدوا أن قــضي  ولــذا نــراه يتهــدد   ! ة الفــيلم لــدى الحكــم الــسعودي كانــت أخطــر مــن كــل مــا ســبقها         بي
وأخيـرا ختمـت الـصحيفة    . ومع هذا يجب أن ال نتعجل األمر، فأن ترى خير مـن أن تـسمع   !.. ويتوعد

يبقى أن نقول أن بريطانيا سقطت في االمتحان، فهل تكون هولندا : "افتتاحية لها بقولها" الجزيرة"
ولــم يطــل ..". انيــة لتتعــادل الــدولتان معــا فــي حجــم العقــاب كلنــا أمــل اال يحــصل ذلــك الــساقطة الث

تـــساؤل الـــصحيفة، فمـــا هـــو اال ليـــوم التـــالي حتـــى عـــرض الفـــيلم، وســـقطت هولنـــدا فـــي االمتحـــان  
حيــث لــم ينتظــر الــسفير الــسعودي لــدى    . ولكــن الــساقط االكبــر كــان التهديــد الــسعودي   . الــسعودي

 السقوط، بل نقلت عنه وكاالت االنباء فـي نفـس اليـوم ـ قبـل يـوم العـرض ـ         هولندا طويال ليعلن هذا
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أن عرض فيلم موت أميرة لن يؤدي إلـى قطـع     : "افتتاحيته التهديدية قوله  " الجزيرة"الذي كتبت فيه    
ولــم تــشر ". العالقــات التجاريــة الهولنديــة ـ الــسعودية، وال إلــى فــرض حظــر علــى البتــرول لهولنــدا        

تهدد وتتوعد، بعـد أن تيقنـت   " الرياض"ورغم ذلك عادت . السعودي إلى هذا التصريح وسائل االعالم   
: من أن الفيلم سيعرض حتما اليوم، فكتبت افتتاحية حامية لفظا، متحفظـة إزاء العقوبـات، بعنـوان      

ــة مــع االعــالم الهولنــدي         : "، قالــت فيهــا "فحــيح االفــاعي " ــا اليــوم، كمــا فــي االمــس جــوالت طويل ولن
ــه ا ــسيطر عليـــه         ومواقفـ ــدي بمجملـــه تـ ــاالعالم الهولنـ ــرب والمـــسلمين، فـ ــن العـ ــة الـــسافرة مـ لعدائيـ

وقد تجلت هذه السيطرة بشكلها البشع أيـام  .. الصهيونية العالمية وتسيره وفقا لمصالحها الخاصة 
ــد           ــام ذلــك االعــالم المتــصهين بتجني ــرة منهــا عنــدما ق ــة اإلســرائيلية وخاصــة االخي الحــروب العربي

جــل إســرائيل وجمــع التبرعــات ونــشر الــصفحات الكاملــة واذاعــة الحلقــات الخاصــة       الحمــالت مــن أ 
وعندما امسكت ازمة الطاقة بخنـاق الحكومـة   .. للقدح بالعرب وذمهم مما اربك الحكومة الهولندية     

ــود تتكــرر         ــات ال ــا الحمــالت تتوقــف وعملي ــاالفالس رأين ــت .. وبــات اصــحاب المــصالح مهــددين ب وكان
عتقادنا عندما اعتبرت توبة هـؤالء صـادقة وانهـم، فعـال، تراجعـوا عـن اخطـائهم         الغلطة العربية في ا   

يبرهن أوال على عجز الحكومة عن تفسير صحيح .. واساءاتهم ولكن الواقع جاء يبرهن على العكس
للديمقراطية التي تتشدق بها اجهزتها ـ وقـد سـمعنا بعـضها مـؤخرا ـ ويبـرهن ثانيـا أن هولنـدا ـ مـع            

  ـ:ونالحظ على ما قالته الصحيفة". ما أقوى االماكن التي تعشش فيها الصهيونيةبريطانيا ـ ه
 ـ أن االعالم الهولندي مـشهود لـه بـالمواقف العدائيـة، وهـذا أمـر ال نختلـف فيـه مـع الـصحيفة،            ١

ولكــن كيــف اباحــت الــصحيفة لنفــسها أن تميــز مثــل هــذا التمييــز بــين الحكومــة الهولنديــة واالعــالم   
  .الهولندي

هؤالء ـ المقصود هولندا وامثالها " توبة"ـ أن الصحيفة حملت العرب خطأ تصديق ما اسمته بـ  ٢
لـم يعلنـوا عـن تـوبتهم، هـذا مـن       " هـؤالء "وفـات الـصحيفة أن   . ـ ولم توضح من هم العرب المـصدقون   

ناحية، ومن ناحية أخرى، فان الحكام السعوديون كانوا علـى رأس المعارضـين الي اجـراء جـدي ضـد              
ولندا، ففي حرب تشرين أعلن العراق تأميمه لحصة هولندا في شركة نفط البصرة عقابا لهـا عـل             ه

مواقفها، فهل تتذكر الصحيفة موقف الحكام السعوديين؟ لقـد كـان مـوقفهم يـتلخص فـي تخفـيض            
وتعميم هذه العقوبـة علـى الـصالح والطـالح ومـع ذلـك كـانوا أيـضاً الـسباقين فـي             % ٥٠إنتاج النفط   

، ألنهـا  "الغلطـة العربيـة  "ونحن ال نلوم الصحيفة عندما عبرت عن الغلطـة الـسعودية بــ    . حظررفع ال 
وبالتأكيـد أن الـصحيفة تعـرف الحقيقـة، وهـي         ". الغلطة الـسعودية  "ال تستطيع أن تسميها صراحة بـ       

ولكي نؤكد . أنها لم تكن غلطة، وامنا كانت ضلوعا في مخطط رهيب ال يخفى على الصغير والكبير 
للصحيفة أنها ليست مجرد غلطة سعودية لتنتظر ما ستؤول إليه هذه الحملـة بعـد أن برهنـت علـى      

أن الملطـوب اليـوم هـو تكـاتف عربـي واسـالمي         : "وأخيرا ختمت الـصحيفة كلمتهـا بقولهـا       . ما برهنت 
لكشف كـل هـذه المخططـات التـي تحـاك ضـدنا لـول ادى ذلـك إلـى مقاطعـة اقتـصادية شـاملة تـشل                 

البريطــاني والهولنــدي حتــى تــدرك هاتــان الــدولتان خطــورة مــا اقــدمتا عليــه مــن اســاءة         االقتــصاد 
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فــي االفتتاحيــة عينهــا  " الغلطــة"وهــاهي الــصحيفة نفــسها قــد عــادت لتمــارس مــا اســمته     ". لالســالم
أمــا المقاطعــة االقتــصادية  ". أن المطلــوب اليــوم هــو تكــاتف اعالمــي عربــي واســالمي   : "عنــدما قالــت

تلعـق جراحهـا،   " الجزيـرة "وعـادت صـحيفة   . هذه تلوى كل ما هـو مـستقيم     " لو"و  " لو"فوضعت أمامها   
عن بالغ استيائه من عرض ما "فاجرت مقالة مع سفير هولندا لدى المملكة نسبت إليه فيها اعرابه           

في تلفزيون هولندا، رغم الجهود التـي بـذلها لـدى حكومـة بـالده، والجهـود             " موت أميرة "يسمى فيلم   
أن طبيعـة النظـام الدسـتوري فـي بـالده تمنـع       : ها نظيره السعودي لدى حكومة هولندا وقال    التي بذل 

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المقابلـة      ". الحكومة من فرض رقابتها علـى اجهـزة االعـالم ومنهـا التلفزيـون             
، اليوم الذي عـرض فـي مـسائه الفـيلم، وهـذا يعنـي أن المقابلـة اجريـت قبـل             ١٩٨٠/ ٤/ ١٦نشرت يوم   

وهـذا دليـل علـى أن الحكـومتين كانتـا علـى       . ضه، في حين تحدث السفير عنـه باعتبـاره قـد عـرض            عر
إذاً حرية االعالم فوق ارادة .. علم بانه سيعرض حتما، وما هذه الضجة اال من باب التغطية والخداع

أن الحكومــة : "ثــم نــسبت الجريــدة إلــى مــصادر مطلعــة خاصــة قولهــا  . الحكــام الــسعوديين ووعيــدهم
الـذي يعـد   " مـوت أميـرة  "لهولندية تمر االن بازمة داخلية نتيجـة عـرض التلفزيـون الهولنـدي لفـيلم               ا

فبـاالمس  ". عرضه في التلفزيون الهولندي ضغطا على الحكومة الهولندية بكل الوسائل السـقاطها         
ــن    ": "الجزيـــرة"قالـــت  صـــحيح أن القـــوى الـــصهيونية والمعارضـــة فـــي هولنـــدا ســـتحاول أن تجعـــل مـ
أمــا اليــوم فــان عــرض الفــيلم هــو مــصدر االزمــة . وع قــضية دســمة للتلــويح باســقاط الحكومــةالموضــ

وأخيـرا نـسبت الـصحيفة    . ولكن الحكومة لم تسقط، ال أمس وال اليوم    ". الداخلية السقاط الحكومة  
مــوت "أن اليــساريين المعارضــين للحكومــة وجــدوا فــي عــرض فــيلم    : "إلــى مــصادرها الخاصــة قولهــا  

ســانحة لهــم لتــصعيد حــدة الخالفــات الداخليــة بقــصد اســقاط الحكومــة والقفــز إلــى  فرصــة " أميــرة
ــسار قــد       ". الــسلطة ــان الي ــوحي للقــارىء ب ــا كانــت ارادت أن ت لنــصرة الموقــف  " نهــض"والــصحيفة هن

الـشرق  "ولكـن صـحيفة   ! السعودي لينزل العقاب بالحكومـة الهولنديـة، بعـد أن كـل الـسيف الـسعودي               
أن رئـــيس مجلـــس ادارة : "الب اخـــر مغـــاير لـــذلك االنقـــالب عنـــدما قالـــت اشـــارت إلـــى انقـــ" االوســـط

التلفزيون الهولندي قـد عبـر عـن اعتقـاده بعـد مـشاهدته الفـيلم مـع أعـضاء مجلـس االدارة، بـان مـا                      
واضاف يقول أنـه  . ينطوي عليه الفيلم من انتقادات ال يتجاوز المعايير العادية في العرف الصحفي      

ــو كانــت الحكومــة الهول   نديــة قــد تــدخلت فــي المــسألة فمنعــت عــرض الفــيلم لكــان ذلــك بمثابــة           ل
إذاً  يكون االنقالب بتدخل الحكومة لمنع عرض الفيلم ال العكس، وهو ما أوضحه الـسفير          ". انقالب

  .الهولندي لدى النظام السعودي في مقابلته آنفة الذكر
تواصــل مــساعيها "مس أنهــا والجديــد اليوم،يــوم عــرض الفــيلم، أن الحكومــة التــي قيــل عنهــا بــاال   

، وصـــفت اليـــوم بانهـــا تملـــصت مـــن مـــسؤولياتها، هـــذا مـــا قالـــه مراســـل   "لتحـــول دون عـــرض الفـــيلم
هولنــدا تتنــصل مــن  : :"فــي رســالة لــه نــشرتها الــصحيفة تحــت عنــوان ضــخم   " الهــاي"فــي " الريــاض"

ولياتها ليتقـرر  تملصت الحكومة الهولنديـة مـن مـسؤ       : "وجاء فيها ". مسؤولياتها ليتقرر عرض الفيلم   
امـــا علــى المـــستوى  .. رغـــم مظــاهر االحتجــاج التـــي قامــت بهـــا االقليــة اإلســالمية     .. عــرض الفــيلم  
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الحكــومي والــسياسي فــان الحكومــة الهولنديــة التــي حاولــت الــتملص مــن مــسؤوليتها منــذ البدايــة      
يلم أو عـدم  ملقية بالمسؤولية على عاتق مؤسسة التلفزيون تاركة لها حرية االختيـار بـين عـرض الفـ          

إال أن الحكومـة امتنعـت فيمـا يبـدو     .. عرضه محملة اياها النتائج الخطيرة التي ستترتب على ذلـك       
عـــن ممارســـة ضـــغوط كبيـــرة علـــى التلفزيـــون مـــستترة بمبـــدأ حريـــة الـــرأي والتعبيـــر الـــذي يـــرفض   

ديـــة إذاً الحكومـــة الهولن". للحكومـــة حـــق ممارســـة أي وصـــاية أو رقابـــة علـــى المؤســـسات االعالميـــة  
تنصلت وتملصت منذ البداية، وامتنعت عن ممارسة الضغوط مستترة بمبدأ حريـة الـرأي والتعبيـر،            
فـأين هــذه التعـابير ممــا قيـل فــي اإليـالم الماضــية مـن أن الحكومــة تواصـل جهودهــا ومـساعيها؟ بــل        

كيـف ال يحـق   : هناك ما هو أصرح من ذلك الـدليل علـى تواطـؤ الحكومـة عنـدما تـساءلت الـصحيفة                 
لحكومة التدخل في شئون مؤسسة تلفزيونية أهلية ليست هي مؤسـسة تلفزيونيـة خاصـة كمؤسـسة         ل

ــان الحكومــة الهولنديــة تمــد مؤســسة التلفزيــون بالمــساعدات      . التلفزيــون اإلنجليــزي مــثال   علمــا ب
المادية وهي التـي تقـوم بتعيـين رئـيس مجلـس أدارتهـا لكـل هـذه االسـباب يبـدو واضـحا أن الحكومـة                

ية بالرغم من تفهمها لموقف السفارة السعودية تريد التملص من مسؤولياتها في حـين أنـه        الهولند
كان باستطاعتها العمل علـى األقـل لتأجيـل عـرض الفـيلم إلـى وقـت الحـق، خـصوصا وان اثنـين مـن                 

فــرئيس الــوزراء الهولنــدي الــسيد . أعـضائها يقومــان حاليــا بزيــارتين رســميتين إلــى بلـدين إســالميين  
موجــود أالن فــي إندونيــسيا التــي تعتبــر اكبــر دولــة إســالمية، والــوزيرة الهولنديــة لــشئون      " دفــان أجــ"

  .النقل والمواصالت تقوم أالن بدورها بزيارة إلى المملكة العربية السعودية
وفي اليـوم التـالي عـاد    ! ورغم كل ذلك عرض الفيلم، وتنصلت الحكومة الهولندية من مسؤوليتها         

جــاء ذلــك فــي رســالة أخــرى بعــث بهــا إلــى    .  هــو ـ هــذه المــرة ـ مــن اقوالــه           المراســل نفــسه، وتنــصل 
أمـا الحكومــة الهولنديـة فقـد واصـلت مـن جهتهــا بـذل مـساعيها لـدى محطــة         : "الـصحيفة قـال فيهـا   

التلفزيــون فــي محاولـــة منهــا لمنــع عـــرض الفــيلم لمــا يلحقـــه ذلــك مــن اضـــرار بمــصالح هولنـــدا          
سـالمي ومـا يـسببه مـن تـأثير سـلبي علـى العالقـات الهولنديـة ـ           االقتصادية في العالمين العربـي واإل 

وهـذا يعنـي تراجــع الـصحيفة والمراسـل معــا عمـا قـااله امــس، فبـاالمس كانـت الحكومــة         ". الـسعودي 
  . الهولندية متنصلة ومتملصة ومتسترة، أما اليوم فانها تواصل جهودها وتبذل مساعيها

الموجود حاليا ) فان أجد(رئيس الوزراء الهولندي   وعلمت الرياض أن    : "واضافت الصحيفة قائلة  
في إندونيسيا في زيارة رسمية قد اصدر تعليماتـه ألعـضاء حكومتـه لبـذل قـصارى جهـدهم مـن اجـل                

وبعد أن وصف موقـف  ". الحيلولة دون عرض الفيلم وتعريض العالقات الهولندية السعودية للتدهور     
ثــم عــرج إلــى  ". ا منقــسما بــين معــارض ومــساند  بــد"الحكومــة تحــدث عــن االعــالم الهولنــدي الــذي    

الـذي وقفـوا موقفـا مـشرفا حقـا      )  ألـف شـخص  ٣٠٠ ـ  ٢٥٠يترواح بـين  (موقف المسلمين في هولندا "
 جمعية ٣٠من قضية هذا الفيلم، حيث جندت فيدرالية الجمعيات اإلسالمية في هولندا والتي تضم             

ــة وتــشرف علــى     ــة وثقافي ــة    ١٤ مــسجداً وتتــولى ادارة  ٢٠ديني ــزا اإلســالميا، جنــدت هــذه الفدرالي  مرك
وبجانـب كـل   . الـخ .. التلفزيونيـة " النـوس "جموع المسلمين هنـا ونظمـت مظـاهرة كبيـرة أمـام محطـة              
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ذلك هناك جهات أخرى لم تتوان في تقديم الدعم والتأييد للموقف السعودي وتتمثل خصوصا في    
ن ضــغوطا كبيــرة علــى حكومــة بالدهــم  اوســاط رجــال الــصناعة الهولنــديين الــذين مــا انفكــو يمارســو 

وأي ". ومؤسسة التلفزيون بهـدف منـع عـرض الفـيلم المـذكور صـيانة مـنهم لمـصالحهم االقتـصادية                   
ضغوط، وأي مساع والفيلم قد بوشر بعرضه، ولكنها محاوالت لتعزية النفس، وتقـديم صـورة مزيفـة        

" الريـاض "لعـرض الفـيلم عـادت    وفـي اليـوم الثـاني    . عن رصيد وهمي للحكومة الـسعودية فـي هولنـدا       
ــا وهولنـــدا   "الموقـــف المطلـــوب: "وكتبـــت افتتاحيـــة ثالثـــة بعنـــوان  ، شـــنت فيهـــا حملـــة علـــى بريطانيـ

االعـالم  "، فـي حـين وصـفت اعالمهـا بــ            "الدولتين المعتـديتين  "و" الدولتين الصليبيتين "ووصفتهما بـ   
لمـصلحتين اإلسـالمية والعربيـة     أن التحدي البريطـاني والهولنـدي لـن يـضر با          : "، وقالت "المتصهين

وخاصــة مــصالح الــدولتين اللتــين يجــب وضــعهما تحــت  .. بقــدر ضــرره بمــصلحة المعتــدين انفــسهم
ثم هربت الصحيفة من الدرس الـذي  ". المشرحة العربية خاصة وتلقين المتخاذلين درسا لن يسنوه 

ربي ـ اإلسالمي المشترك أن االسراع بتحديد الموقف الع: "لن ينسوه إلى درس سينسوه عندما قالت
من هولندا وبريطانيـا بـات أمـرا ملحـا تـستوجبه المـصلحة العليـا حتـى تكـون الـدولتان المعتـديتان                      

والبد للرد المشترك من العمل ضمن دائرة واسعة النطاق بعـد أن كـان يعمـل فـي          . عبرة لدول أخرى  
مطلوب تحديد موقـف سـعودي،   إذاً ليس ال". الماضي القريب ضمن حيز ال يتعدى العالقات الفردية       

وإمنا المطلوب تحديد موقف عربي إسـالمي وهـذه معجـزة ال يقـدر أحـد عليهـا، والسـيما فـي قـضية             
والوقـت  : "ثم ختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلـة . كهذه ليس للعرب أو المسلمين فيها ناقة وال جمل 
ف تمامــا ولــم يعــد هنــاك مــن  الــصورة االن تختلــ... لــم يعــد يــسمح بالمهادنــة بعــد أن كبــرت االســاءة 

، أي تختلـف عـن حـرب    "الـصورة االن تختلـف تمامـا   "وتقصد الصحيفة بــ    ". مجال للتهاون والتسامح  
حيــث ظهــرت بــراهين جديــدة، فالمــصاب أجــل،  " الغلطــة العربيــة"تــشرين، والغلطــة التــي وصــفتها بـــ  

ا مــن التــساهل إزاء  فقــد أظهــرت امتعاضــه  " عكــاظ"أمــا صــحيفة  !.. والخطــب أكبــر، اال وهــو الفــيلم  
هـذا التـساهل اتـاح الفرصـة لـسقوط اجهـزة االعـالم الهولنديـة فـي            : "اجهزة االعالم المأجورة وقالت   

" الــردع"ثــم طالبــت بـــ  ". مــستنقع الــسفاهة واظهــار العــداء والتحــدي الرادة المجتمــع اإلســالمي كلــه  
ا تــسىء لالســالم وتعــرض هولنــد: "وذكــرت عكــاظ أيــضاً تحــت عنــوان! ولكــن أي ردع؟ الــردع اإلســالمي

أن الفـــيلم قـــد عـــرض مـــساء أمـــس بعـــد أن وافـــق مجلـــس هيئـــة االذاعـــة    : "قائلـــة". الفـــيلم المـــشبوه
ثم عددت الجهود التي بـذلتها  ". الهولندية على رفض طلب تقدم به سادة سفير المملكة في هولندا     

الفيلم، كمـا واشـارت   الحكومة السعودية ومنها أنها طلبت رسميا من حكومة هولندا أن توقف عرض             
السفير السعودي قـد سـبق لـه أن حـذر نائـب رئـيس الـوزراء الهولنـدي مـن أن الفـيلم سـيلحق            "إلى أن   

ذكـرت وفـي اليـوم نفـسه أن الـسفير الـسعودي لـدى            " الريـاض "اال أن جريـدة     ". ضررا شديدا بالعالقـات   
ذب فيــه كــل مــا اشــاعته  هولنــدا وجــه نــداء معتــدال ومتزنــا إلــى الــشعب الهولنــدي عبــر التلفزيــون كــ     

ان موقـــف المملكـــة موقـــف ابتـــزازي انتهـــازي وأن "الـــدوائر الـــصهيونية عـــن طريـــق االعـــالم هنـــا مـــن 
المملكة تنوى االنتقـام مـن الـشعب الهولنـدي فـي حالـة عـرض الفـيلم بقطـع عالقتهـا الدبلوماسـية                        
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عـن موقـف المملكـة،    والـسفير محـق جـدا فـي نفـي صـفة االبتـزاز        ". والتجارية والبترولية مع هولنـدا  
فهي ليست في وضع يؤهلها أن تبتز أحدا، وامنـا هـي المبتـزة؟ ولـن كيـف اسـتطاع الـسفير أن يجمـع                

أن الفلـــم ســـيلحق ضـــررا شـــديدا : بـــين تـــصريحين متعارضـــين فـــي يـــوم واحـــد، احـــدهما، يقـــول فيـــه 
هولنــدا وجــه ذكــرت وفــي اليــوم نفــسه أن الــسفير الــسعودي لــدى " الريــاض"اال أن جريــدة ". بالعالقــات

نداء معتدال ومتزناالى الشعب الهولندي عبر التلفزيون كذب فيه كل ما اشـاعته الـدوائر الـصهيونية        
أن موقف المملكة موقف ابتزازي انتهازي وأن المملكة تنوى االنتقام من "عن طريق االعالم هنا من 

اريــة والبتروليــة مــع  الــشعب الهولنــدي فــي حالــة عــرض الفــيلم بقطــع عالقاتهــا الدبلوماســية والتج   
والسفير محق جدا في نفي صفة االبتزاز عن موقف المملكة، فهي ليست في وضع يؤهلها  ". هولندا

ولكن كيف استطاع السفير أن يجمع بين تصريحين متعارضين في . أن تبتز احدا، وامنا هي المبتزة   
 الدبلوماسـية والتجاريـة   أن الفـيلم سـيلحق ضـررار شـديدا بالعالقـات      : يوم واحد، احدهما، يقـول فيـه      

إلـى مـصادر مطلعـة موثوقـة أن االتـصاالت تجـري حاليـا        " الريـاض "واخيرا نسبت جريـدة   ! والبترولية
بين دول الخليج ال تخاذ اجراءات جزاء رادعة للحكومتين الهولنديـة والبريطانيـة وان احتمـال عقـد        

بــا، ولعــل مــا نــسبته صــحيفة  المعركــة بعــد أن خ" وطــيس"وبــذا اشــتد . مــؤتمر قمــة فــي مــدار البحــث 
انها لـن تكـون مـسؤولة    : "إلى منظمة إسالمية في هولندا يعزز من ذلك، إذ نسبت الها قولها       " عكاظ"

علـى التهديـد   " الجـد "والضـفاء طـابع   ". عن أي احتجاجات انتقامية يقوم بها المسلمون في هولنـدا    
  ".التلفزيونأن شرطة المدينة تولت حراسة محطة " الرياض"ذكر مراسل جريدة 

إذاً لن يكتفي الحكم السعودي بمعاقبة هولندا سياسيا واقتصاديا، بل قـد تقـوم منظمـات مواليـة               
  !ضد هولندا" عمليات فدائية"له بـ 

أنهــا تمثــل مائــة ألــف، مائــة ألــف   " عكــاظ"ولكــن هــذه المنظمــة اإلســالمية التــي زعمــت صــحيفة   
ولم ال تدير ظهرها طالما أن الحكام .. لفيلممن اجل ا" انتفضت"قد ادارت ظهرها للقدس و !! فقط

السعوديين قد اداروا ظهورهم؟ ولم ال تهدد ايضا طالما أن الحكام السعوديين قد طلبوا منها ذلك؟        
انـه  : "الهولنديـة قـال فيـه   " فلوكـسكرانت "لقد ادلى السفير السعودي لـدى هولنـدا بتـصريح لـصحيفة       

علــى " االربعــاء" بــان عــرض الفــيلم المقــرر مــساء اليــوم   ابلــغ هــانز فيجيــل نائــب رئــيس وزراء هولنــدا  
شاشة التلفزيون الهولندي قد يثير المرارة، لـيس فـي المملكـة فحـسب، بـل وفـي كافـة انحـاء العـالم                   
". اإلسالمي، حيث يمكن أن تعمد جماعات إسالمية متعصبة إلى الحاق الضرر بالمصالح الهولندية            

ولــم تكتــف هــذه .. لــسعودي الــذي تجاهلــه اعــالم حكومتــهفتهديــد المنظمــة ســبقه تــصريح الــسفير ا
فـي هولنـدا بتهديـدها ووعيـدها، وامنـا بعثـت ببرقيـة إلـى الـدكتور                  " المنظمة والجمعيـات اإلسـالمية    "

أن أغلبيـة الـشعب الهولنـدي كانـت ضـد      "عبد العزيز خوجة وكيل وزارة االعالم السعودية، ذكـرت فيهـا       
  ".الخ.. ي اجرته الوكالة الهولندية لالحصاءهذا العرض كما جاء في التحليل الذ

طالما أن أغلبية الشعب الهولنـدي ضـد عـرض الفـيلم والحكومـة الهولنديـة هـي        : واخيرا نتساءل 
االخــرى ضــد عرضــه، ورئــيس الــوزراء اصــدر تعليماتــه إلــى أعــضاء حكومتــه لبــذل قــصارى جهــدهم،         
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ــاج ا      ــات االحتجـ ــه، وبرقيـ ــارض عرضـ ــدي معـ ــائس الهولنـ ــس الكنـ ــة   ومجلـ ــى وزارة الخارجيـ ــت علـ نهالـ
! الهولندي والحكومة والبرلمان ومحطة التلفزيون، والمنظمة اإلسالمية هددت بـاجراءات انتقاميـة           

فهل لالعالم السعودي أن يخبرنا كيف تم عرضه إذاً؟ اتراه عـرض نفـسه بنفـسه، أم أن االمـر ال يعـدو        
  !كونه مادة اعالمية قصد بها وغيرها تجاوز هذه الورطة؟

: خبــرا تحــت عنــوان  " الــوطن الكويتيــة "بعــد مــضي اســبوع علــى عــرض الفــيلم نــشرت صــحيفة        و
رفـضت الـسعودية مـنح تأشـيرات دخـول لفريـق مـن المـصورين التلفزيـونيين             : "وهذا نصه " خليجيات"

: ثم فسرت ذلك الرفض بقولها". موت أميرة"الهولنديين الذين رغبوا في رصد ردود فعل عرض فيلم 
أن العالقات السعودية ـ الهولنديـة تتعـرض االن الزمـة بـسبب عـرض هـذا الفـيلم فـي           ومن المعروف "

والحقيقة غير ذلك ألن الحكم السعودي . السعودي" العقاب"لقد بدا للصحيفة أن هذا هو  ". هولندا
لم يفكر اساسا في اتخاذ أي اجـراء عملـي مهمـا كـان تافهـا، وعلـى كـل حـال، فـان منـع المـصورين ال                      

العالقـات، وامنـا يعـزى إلـى ان الدولـة التـي جهـدت         " ازمـة "عزى باي حال من االحـوال إلـى         يمكن أن ي  
نفــسها للحيلولــة دون عــرض الفــيلم فــي الخــارج ال يمكــن لهــا أن تــسمح إلــى مــصورين تلفزيــونيين       

أن هذا العمل فـي  . عليه" مغضوب"هولنديين أن يأتوا إلى البالد لغرض رصد ردود الفعل بشأن فيلم      
حكــام الــسعوديين اســوأ مــن عــرض الفــيلم، ألن عرضــه تــم فــي الخــارج، أمــا رصــد ردود فعلــه        نظــر ال

ومــع مــن؟ مــع المــواطنين، وهــو أمــر يتنــافى مــع تقاليــد الــسعوديين  ! فمطلــوب أن يكــون فــي الــداخل
بقـي أن نقـول ان   . الذين ال يعترفون بمن عداهم، وهم ال يؤمنون أيضاً بمؤسسات رصـد للـرأي العـام               

  .في طلبهم، وهذا مؤشر على أن الغرب ال يحسن فهم عقلية حكام هذا البلد" بطرانين"ن الهولنديي
مع الـسفير الـسعودي لـدى       " الرياض"وأخيراً اختتمت الحملة السعودية بمقابلة اجرتها صحيفة        

إن العـالم الغربـي باجمعـه يقـدر تقـديرا حقيقيـا سياسـة المملكـة المعتدلـة          : "هولندا التي قـال فيهـا   
فعلـى الـصعيد النفطـي ـ مـثال ـ نـادت        . زنة التي تنتهجها القيادة الحكيمة والرشيدة لحكومتنـا والمت

المملكة السعودية دوما بعدم زيادة اسعار النفط بنسبة كبيرة بحيث يشكل ذلك خطرا علـى اقتـصاد    
وافـاض  ". العالم وازدهـاره، بـل ذهبـت فـي بعـض االحيـان ابعـد مـن ذلـك وطلبـت تجميـد اسـار الـنفط                   

كما يقدر العـالم  : "لسفير السعودي في تعداد النعم التي اسبغها النظام السعودي على العالم فقال  ا
باجمعه موقف المملكة من مسألة التمنية وذلك بمـا تقدمـه مـن مـساعدات ضـخمة البلـدان العـالم               

ــن     ــد عـ ــذه المـــساعدة تزيـ ــوم أن نـــسبة هـ ــى نـــسبة   % ٥الثالـــث، ومعلـ ــي أعلـ ــن الـــدخل الـــوطني، وهـ مـ
مـن الـدخل الـوطني التـي حـددتها االمـم المتحـدة كحـد         % ،٧ات في العالم وتزيد بكثيـر عـن       مساعد
والعــالم يقــدر بــدون شــك موقــف المملكــة اإلســالمي المــشرف،     : "ويمــضي الــسفير فــي قولــه  ". أعلــى

فمـاذا بقـي للعـالم بعـد عبــارة     ". ومكافحتهـا للتيـارات الهدامـة واشـكالها سـواء كانـت شـرقية أم غربيـة        
لقلنا انهـا وجهـة نظـر، امـا وانـه      " اجمعه: "م غربية؟ لو أن السفير السعودي استغنى عن قوله   شرقية أ 

اعتبر العالم الغربي باجمعه يقدر تقديرا حقيقيا سياسة المملكة المعتدلة، فهذا أمر نتحفظ عليه 
 أيضا ولعل إنتاج الفيلم وعرضه رغم الزعيق والمال السعوديين أحدث دليل ساطع على ذلك، ولكننا     
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نقدر الوهم الذي غالبا ما ينتاب القابعين في القصور العاجيـة لـسطحية وسـذاجة مقاييـسهم، فـاذا              
كان السفير قصد من التقدير الـذي تحـدث عنـه، ذلـك التـودد الظـاهري الـذي يبديـه مـن يتقـاطرون             

لشعب على البالد في غرف مغلقة يتطارحون فيها المديح للملك السعودي للفوز بنصيب من ثروة ا
ولكن أما آن له والضرابه أن يتبصروا بالدروس والعبـر، واحـدثها   . المهدورة، إذا قصد ذلك فهو محق     

مــن قبــل أولئــك الــذين تحــدث عــنهم    " تقــديرا عاليــاً "مــا وقــع لــشاه إيــران رغــم أنــه كــان يقــدر أيــضاً     
 على عروشهم، إن الحكام السعوديين يتخبطون، وقد انكشفت عوراتهم وهم مازالوا يتربعون     . السفير

  . فكيف بهم إذا ما انقلبت عروشهم على رؤوسهم؟
ومن المؤكد أن السفير قصد تغطية الفشل الذي منى به هو وحكومته، وربما كان يريد القـول أن   
الحكومة التي عارضت دائما زيادة اسعار النفط، بل سعت دائما لتجميدها، وقدمت االموال الطائلة   

التيــارات الهدامــة، قــد قوبلــت بنكــران الجميــل،  " مكافحــة"عــرب، ونهــضت للبلــدان الــدائرة فــي فلــك ال
  !!وجوزيت بعطاء سمنار من قبل الغرب ذاته، وهل هناك جحود أكثر من ذلك؟

ثم تحدث الـسفير عـن تغييـر كبيـر فـي العالقـات الدبلوماسـية بـين المملكـة وهولنـدا بعـد أن كـان                         
ممــا حــدا بحكومــة جاللــة الملــك إلــى تعيــين  .. نيــشوبها عــدم الفهــم والــتفهم فــي كثيــر مــن االحيــا "

سفير في هولندا، وكان هذا التغيير نتيجة للتفهم الكبير للقطاعات الهامة في المجتمـع الهولنـدي    
لمواقـــف جاللتـــه المعتدلـــة ورغبـــة قطاعـــات الـــصناعة والتجـــارة فـــي هولنـــدا االســـهام فـــي النهـــضة   

 هولنــدي مقيمــين بــصفة دائمــة فــي المملكــة،  الــشاملة التــي تعــم المملكــة، حيــث يوجــد ثالثــة آالف 
ــين      ــة بباليـ ــي المملكـ ــل فـ ــة االجـ ــود القـــصيرة االجـــل والطويلـ ــة والعقـ ــتثمارات الهولنديـ وتقـــدر االسـ

رغــم تلــك المــصالح، ومــا   " الجاحــدين"وهولنــدا هــي االخــرى ابــت اال أن تكــون فــي عــداد    ". الريــاالت
ــه الــسفير اال مغالطــة ار      ــر الــذي تحــدث عن ــر الكبي ولكــن خــداع مــن؟ خــداع    .. يــد بهــا الخــداع  التغيي

  .النفس
وعلــى الــرغم مــن أن هولنــدا قــد عرضــت الفــيلم المغــرض     : "واخيــرا خــتم الــسفير مقالتــه بقولــه  

مــؤخرا، فلقــد عرضــته فــي جــو يــسوده االنقــسام الكبيــر بــين فئــات الــشعب الهولنــدي، أمــا الحكومــة      
ــة والــشركات الهولنديــة الكبــرى فقــد كانــت معارضــة        وطالمــا أن ". لموضــوع عــرض الفــيلم  الهولندي

الحكومة والهولندية وفئات من الشعب والشركات الهولنديـة الكبـرى كانـت معارضـة لموضـوع عـرض             
الــذي تحــدث عنــه االعــالم الــسعودي  " العقــاب"الفــيلم فــسالم علــى العقــاب الــسعودي لهولنــدا، ذلــك   

 رفيعــة المــستوى فــي وزارة الــسعودية أن تــسأل مــصادر" الــشرق االوســط"ممــا اضــطر صــحيفة . كثيــرا
الخارجيـة الـسعودية عــن سـبب صـرامة الــرد الـسعودي علـى عــرض الفـيلم فـي بريطانيــا وهـدوء الــرد          

أن الحكومــة : "بالنــسبة إلــى هولنــدا حيــث عــرض الفــيلم أيــضاً، فقالــت المــصادر الرفيعــة المــستوى     
دان مـن وزيـر الخارجيـة    السعودية اتصلت قبل عرض الفيلم باسابيع بالحكومة البريطانية وجاءهـا ر      

يعربـان عـن اسـفهما الـصادق      " الـسير ايـان غيلمـور     "ووزير الدولة للشئون الخارجيـة      " اللورد كارنغتون "
اال أن الحكومــة البريطانيــة لــم تحــاول مجــرد محاولــة لوقــف عــرض الفــيلم فــي حــين أن الحكومــة       
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" ليتخلى"تهمة اطلقها عليها الحكم السعودي هولندا من " برأ"وهكذا ". الهولندية حاولت ذلك فعال
ــه كثيــرا     أمــا الــسبب الــذي قدمتــه المــصادر الرفيعــة المــستوى فــي وزارة      . عــن العقــاب الــذي توعــد ب

بـين بريطانيـا وهولنـدا، فهـو ال يمـت إلـى الحقيقـة بايـة صـلة، وتكفـي           " للتمييـز "الخارجية السعودية   
أمــا األســباب الحقيقيــة . ل بحقهــااإلشــارة إلــى أن بريطانيــا نفــسها لــم تعاقــب، وعــدل عــن كــل مــا قيــ  

للنكــوص الــسعودي عــن تهديــده ووعيــده، فلــيس بمقــدور الحكــام الــسعوديين أن يعلنوهــا، واولهــا، أن     
وثانيها، أنـه يخـشى   . الحكم السعودي يدور في فلك الغرب وال يستطيع االنسالخ من تبعيته الذليلة          

ــا، أن الح. الفــضائح ويتــوجس مــن الخــصومة والمعــاداة    ــدركون حقــا أن مــا    وثالثه كــام الــسعوديين ي
ورابعهـا، أن عـروض الفـيلم    . زعموه بشأن الفيلم يجافي الحقيقة، ولكن لـيس أمـامهم مـن خيـار آخـر               

وما حيلة الحكـم الـسعودي بعـد كـل         . أمريكا" الصديقة"قد توالت واتسع نطاقها حتى شملت الدولة        
عـن كـل مـا قالـه، وهـو مـنكس الـرأس معفـر         هذا، فمن يعادي؟ ومن يصالح؟ اذاً مـا عليـه اال أن يعـود،      

  . الجبين
  الفيلم والواليات المتحدة: رابعاً

لم تكن السلطات السعودية ابان فضيحة الفيلم في وضع تحسد عليه، فبيمنا كانـت منهمكـة فـي              
حملتهــا ضــد بريطانيــا جــراء عــرض الفــيلم فتحــت عليهــا جبهــة أخــرى هــي هولنــدا، ثــم ســرعان مــا     

نـت الطامـة الكبـرى عنـدما عزمـت الـشركات األمريكيـة علـى عـرض الفـيلم ممـا            تعددت الجبهـات، وكا  
إنهــا ". جبهــة المواجهــة المقبلــة فــي أمريكــا"الــسعودية أن تعلــن أن " الــشرق االوســط"حــدا بــصحيفة 

اذاًَ هي جبهة ال يقوى ". الحليفة"و" الصديقة"و" الزعيمة"ليست كسائر الجبهات والشك، فهي الدولة 
فهي ليست بريطانيا، وال هولندا، حيث اسعفه المنظر للتنصل من الجوهر، .  عليهاالحكم السعودي

فالمظهر والجوهر محرمان هنا وبنفس الدرجـة، فهـذه جبهـة ال خيـار فيـا سـوى المزيـد مـن التـذلل            
ولذا حرص االعـالم الـسعودي منـذ البـدء أن يظهـر الموقـف       . واالسترحام على عتبات البيت االبيض    

" المدينــة"أنــه مغــاير للمــوقفين البريطــاني والهولنــدي باســتثناء مــا ذكرتــه صــحيفة   االمريكــي علــى 
التي " القيادات العربية واإلسالمية في لندن"عرضا في اليوم األول من الحملة، ناسبة اياه أيضاً إلى        

م وما عدا ذلك فان وسائل االعـال ". اعتبرته مؤامرة صهيونية ساداتية أمريكية ضد العرب والمسلمين      
السعودية حاولت االيحاء بـان الموقـف االمريكـي يغـاير المـوقفين البريطـاني والهولنـدي سـواء كـان                      
ذلك بصمتها وتحاشيها التعريض بالدور األمريكـي أم بـالتخفيف مـن وطأتـه، بـل واظهـاره علـى غيـر           

مريكية شركات التلفزيون اال: "باختيارها العنوان التالي" عكاظ"حقيقته وهذا ما عبرت عنه صحيفة 
امـس  " لعظـاظ "أكدت مصادر السفارة االمريكية في جـدة  : "وجاء فيه ". ترفض عرض الفيلم المشبوه   

وواضـح أن العنـوان   ". ان الشركات الكبرى للتلفزيون األمريكـي رفـضت بـشدة عـرض فـيلم مـوت أميـرة               
 الكبرى يختلف عن المتن، فليست شركات التلفزيون األمريكية ترفض عرض الفيلم، وإمنا الشركات      

ــة   " عكــاظ"هــي التــي رفــضت عرضــه وفــق مــا نــسبته       أمــا لمــاذا هــذا   .. إلــى مــصدر الــسفارة االمريكي
أن هـذا الموقـف لـشبكة التلفزيـون األمريكيــة     : "الموقـف؟ فتجيـب مـصادر الـسفارة األمريكيـة بقولهـا      
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التــي جــاء مــن واقــع الــسياسة األمريكيــة والــشعب االمريكــي الــذي يــرفض االســاءة للعالقــات الطيبــة  
ثـم ختمـت الـصحيفة مـا نـسبته إلــى      ". تـربط بـين الـشعبين واحتـرام مـشاعر المـسلمين بـصفة عامـة        

اال أن المصادر نفسها لـم تـستبعد أن يـتم عـرض الفـيلم المـذكور       : "مصدر السفارة األمريكية بقولها 
فــي مدينــة بوســتن مــن قبــل أحــدى محطــات التلفزيــون الــصغرى، حيــث قامــت الــصهيونية والقــوى         

  ".ودية في الواليات المتحدة بالضغط على هذه الشركة لعرض الفيلمإليه
والخالصة أن الفيلم لم يعرض في الواليات المتحدة مع احتمال عرضه من قبل محطة صغيرة        

وهذا بسبب العالقات الطيبة التي تربط بين ! فقط أو بضغط من القوى الصهيونية وإليهودية أيضاً    
ثم اطبـق االعـالم الـسعودي علـى        !  السعودية األمر مطمئنة نفسها    وهكذا هونت الصحيفة  ! الشعبين

ــه الهــدوء الــذي يــسبق          ــدة دون أن ينــبس ببنــت شــفة، فلعل وبعــد هــذا  ". العاصــفة"صــمته اليــام عدي
بمقابلـة خاصـة اجرتهـا مـع الـدكتور محمـد عبـد الـرؤوف مــدير         " المدينـة "االنقطـاع وافتنـا صـحيفة    

أنه إذا ما عرض في الواليات المتحدة هذا الفيلم    : " قال فيها  المركز الوطني اإلسالمي في واشنطن    
الذي انتجته شركة بريطانية فانه يثير مشاعر المجموعة اإلسالمية إلى حد فقدانها السيطرة على     

: ثم نسبت إلـى مـدير المركـز اإلسـالمي قولـه     ". نفسها مشيرا بذلك إلى احتمال القيام باعمال عنف      
الجماعـات اإلســالمية فـي الواليــات المتحـدة يحثهــا علـى شــن حملـة عــن      أنـه قـد بعــث برسـائل إلــى    "

وهكـذا نالحـظ التحـول    ". طريق الرسائل إلى المسؤولين األمريكيين لالعتـراض علـى عـرض الفـيلم           
في الموقف، فبعد التطمين بان الفيلم لن تعرضه الشركات عدا واحدة صغيرة وصـهيونية أيـضا، ثـم             

ـــ   " صــعد"مــا تــاله مــن صــمت، فجــأة     ــويح ب ــة "الموقــف إلــى التل ــات فدائي مــن قبــل المجموعــة   " عملي
مماثـل وجهتـه منظمـة إسـالمية     " تهديـد "وهذه عـودة لــ   ! اإلسالمية التي فقدت السيطرة على نفسها    

  !.موالية للحكم السعودي ضد هولندا، فما عسى أن يكون مصيره؟
إلسـالمي فـي واشـنطن ال    بقي أن نـشير إلـى أن مـا نـسب إلـى مـن يـسمى بمـدير المركـز الـوطني ا                 

للحكم السعودي، اال أن استنطاقه من قبل صحيفة " موال"يعبر عن وجهة النظر السعودية، رغم أنه      
ــو مــن مغــزى   ــوم التــالي أعلنــت المعركــة، ولكــن مــن قبــل صــحيفة       . ســعودية ال يخل الــشرق "وفــي الي

) مــوت أميــرة(لفــيلم الجولــة الجديــدة فــي معركــة ا: "التــي تــصدر فــي الخــارج عنــدما قالــت " االوســط
) مـايو ( أيـار  ١٢المغرض ستدور رحاها في الواليات المتحدة حيث من المقرر أن يعرض الفـيلم فـي        

وحذر المحاميان األمريكيان المسلمان خالد منصور وفيـصل طـالل احـدى      : "ثم مضت قائلة  " القادم
العمليـــات "عـــن ويبـــدو انـــه قـــد عـــدل  ". محطـــات التلفزيـــون إذا تجاهلـــت التحـــذير وعرضـــت الفـــيلم 

ولم يفت الصحيفة أن تعزي الحكام السعوديين ! وحل مكانها التهديد برفع دعوى قضائية" الفدائية
والمـسلمين األمـريكيين فــان   ! ويبـدو أنـه باالضـافة الـى العـرب الــذين هـم مـن اصـل امريكـي         : "فقالـت 

قـودا فـي المملكـة    محاوالت منع عرض الفيلم تلقى تأييد عشرات الشركات األمريكيـة التـي تملـك ع         
وطالمــا أن العـرب األمــريكيين والمـسلمين األمــريكيين والـشركات التــي تملـك عقــودا فــي     ". الـسعودية 

البالد معارضـة لعـرض الفـيلم باالضـافة إلـى المحـاميين األمـريكيين المـسلمين اللـذين هـددا برفـع             
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متنعـت الـسلطات   ثـم اطبـق صـمت مـرة اخـرى، وا     ! دعوى قضائية ضد عرض الفيلم، فهذا عـزاء كبيـر        
/ ٨وبتـاريخ  . السعودية ووسائل اعالمها عن الخوض في مسألة عرض الفيلم فـي الواليـات المتحـدة            

ــة  ) فيــصل الحجــيالن ( طلــب الــسفير الــسعودي لــدى واشــنطن، الــسيد     ١١٩٨٠/ ٥ مــن وزارة الخارجي
 االمريكيـة  األمريكية التدخل لمنع عرض الفيلم، جاء ذلك في اجتمـاع لـه مـع وكيـل وزارة الخارجيـة       

 التـي  .P. B. Sسلمه فيـه خطابـا موجهـا إلـى محطـة التلفزيـون األمريكيـة        ) وارين كريستوفر(السيد 
 .P. Bمـدير البـرامج فـي قنـاة     " باري تشيز"وعلى الفور أعلن . ١٩٨٠ مايو ١٢قررت عرض الفيلم يوم 

S.      كـي، ويتمثـل فـي الموافقـة     وفي اليـوم التـالي جـاء الـرد االمري        .  أن قناته تعتزم التراجع عن قرارها
، بعد أن قرنت برسالة وتصريح .P. B. Sعلى تسليم الرسالة لتي حملها السفير السعودي إلى شركة 

أن الحكومـة األمريكيـة لـن تـستطيع وال تـود منـع عـرض          : "لوكيل وزارة الخارجية األمريكية جاء فيها     
فـي رسـالة   " كريـستوفر "اضاف السيد و". على الرغم من احتجاج السعودية الرسمي" موت أميرة"فيلم  

أن الحكومـة  : " غيـر التجاريـة قـائال   .P. B. Sمدير محطة التلفزيون " لورنس كروسمان"بعث بها إلى 
" كريستوفر"وطلب السيد ". ال تستطيع في أية حال من االحوال أن تفرض رقابة على وسائل االعالم          

ة والثقافيــة الحـــساسة التـــي يتـــضمنها  الجوانـــب الدينيـــ"مــن مـــدير المحطـــة أن يـــضع فــي اعتبـــاره   
نحن على ثقة من أن مشاهدي التلفزيون سوف يـرون عرضـا كـامال      : "ثم ختم حديثه بقوله   ". الفيلم

فــي حــين حــذر رئــيس لجنــة الــشؤون الخارجيــة فــي مجلــس النــواب االمريكـــي           ". ومتوازيــا للوقــائع  
قة وفيـة للواليـات المتحـدة، وال       من عرض الفيلم باعتبار أن السعودية كـان صـدي         " كليمنت زبلوسكي "

  .سيما على صعيد امدادها بالنفط
والخالصة أن جوهر الموقف األمريكي يتلخص من أن الحكومة لن تستطيع وال تود منع عـرض           

أما السماح بارسال خطاب الحكومة السعودية   . فيلم أميرة على الرغم من احتجاج السعودية الرسي       
أن الحكومـة االمريكيـة تطلـب    : خلو من قـصة، فهنـاك روايـة مفادهـا     فهو أمر ال ي.P. B. Sإلى شركة 

فيها منع عرض الفيلم اال أنها نصحت أن تتجنب أي شيء من هذا القبيل الن رسالة كهذا ستضطر 
" هودينـغ كــارتر "وهـذا يفـسر مـا قالـه     . االدارة األمريكيـة إلـى رفـض تـسلمها باعتبارهـا سـابقة خطيــرة      

أن الحكومــة الــسعودية لــم تطلــب مــن واشــنطن منــع عــرض     "مريكيــة المتحــدث باســم الخارجيــة األ 
ــدا موقفهــا          ــا منهــا باننــا نــتفهم جي ــا أعربــت عــن قلقهــا الــشديد لواشــنطن وايمان إذاً ". الفــيلم، وامن

 .Pالحكومة األمريكية لم تمكن السطلة السعودية من مجرد تقديم طلب كهذا، فاحالتها إلى شركة 

B. C فــي عــددها  " نيوزويــك"وفــق مــا ذكرتــه مجلــة   % ٢٩لفيدراليــة بنــسبة   التــي تمولهــا الحكومــة ا
وهــذا هــو البــديل األول الــذي لجــأت إليــه الحكومــة الــسعودية بعــد ان    . ١٩٨٠/ ٥/ ١٩الــصادر بتــاريخ 

يئست من الحكومة االمريكية والذي تعرض بدوره إلى النقد من قبل بعض الجهات االمريكية، رغم         
جهـود  " جـون اندرسـون  "وحذر، فقد انتقد مرشح الرئاسـة المـستقل        كل ما احتواه من رفض وتحفظ       

وصـف مـساعد   " اندرسـون "ادارة كارتر القناع محطات التلفزيون األمريكية بعدم عرض الفيلم كما أن     
وردا علـى سـؤال عمـا    . دون ان يذكره باالسـم بانـه مراسـل للـسعودية    " وارين كريستوفر"وزير الخارجية  
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اننـي ال اعـرف   ": رونالـد ريجـن  "قـال الـسيد     " مـوت أميـرة   "فـيلم   " مراقبـة "يكيـة   إذا كانت الحكومـة األمر    
كيف اجيب على هذا السؤال النني عندما كنت فـي الـسيمنا كانـت هـذه الـصناعة تمـارس رقابـة ذاتيـة          

والحقيقة أنه عرف كيف يجيب علـى هـذا الـسؤال، فالرقابـة رقابـة ذاتيـة، وليـست رقابـة                   ". على نفسها 
 الغــت محطــة تلفزيونيــة قرارهــا بعــرض الفــيلم طلبــت منهــا قاضــية فيدراليــة فــي       وعنــدما. حكومــة

أن ذلـك القـرار اتخـذ    "مدينة هيوستن الغاء القرار الذي اتخذته الشركة بعدم عـرض الفـيلم باعتبـار      
تحت ضغط سياسي كما أنه يكرس شرعية سـابقة تعطـي الحكومـة احقيـة فـرض رقابـة مـسبقة علـى             

أن القاضي الفيدرالي في    " البيروتية  " النهار"هذا المضمار أيضاً ذكرت جريدة      وفي  ". المواد المذاعة 
ــى دوافــع           ــب كهــذا يجــب أن ال يــستند إل هيوســتن رد مــذكرة تطالــب بالغــاء العــرض موضــحة أن طل

أما البديل الثاني فتمثـل فـي أن الحكومـة الـسعودية اسـتعانت بـشركات الـنفط المـساهمة                 ". سياسية
وكانت شركتا موبيل و : "وبهذا الصدد قالت صحيفة النهار البيروتية" ارامكو"بية في شركة الزيت العر
".  فـي االسـبوع الماضـي ووصـفتا قرارهـا عـرض الفـيلم بانـه غيـر مـسؤول          P. B. Sاكسون حـذرتا ادارة  

تـسهم بـدورها فـي تقـديم     " ارامكـو "وجدير بالـذكر أن شـركات الـنفط األمريكيـة المـساهمة فـي شـركة             
ــل    . ة للمحطــةمعونــة ســنوي  ــا الــشركة      "كمــا نــشرت شــركة موبي ــات فــي ســت صــحف طلبــت فيه اعالن

ــدة       ــات المتحـ ــوء مـــصلحة الواليـ ــي ضـ ــوين رأي فـ ــة تكـ ــا وممارسـ ــي قرارهـ ــر فـ ــادة النظـ ــذكرة اعـ ". المـ
أنهـا ال تريـد الغـاء عـرض الفـيلم، بـل طالبـت بتقـديم عـرض متـوازن لـه عـن طريـق               "واوضحت أيـضاً    

وهــذا مــا أكدتــه صــحيفة   ". رفــع عتــب "ذا فالمــسألة ال تعــدو كونهــا  وهكــ". ارفــاق تعليــق توضــيحي لــه  
وقــد فــسر المراقبــون خطــوة الــشركة النفطيــة هــذه بانهــا مجــرد تــسجيل  : "الكويتيــة بقولهــا" االنبــاء"

ويجدر بالذكر أن شـركة موبيـل اويـل تقـدم هـي االخـرى       ". موقف حرصا على مصالحها في السعودية 
اال أن كل هذه الجهود لم تفلـح فـي ثنـي    .  ماليين دوالر٥بلغ قيمته  تP. B. Sدعما سنويا إلى شركة 

لم يكترث مجلـس ادارة المؤسـسة باحتجـاج     : "الشركة عن عزمها مما حدا بصحيفة القبس أن تقول        
وبعــد ذلــك عــرض الفــيلم مــن قبــل محطــات تفاوتــت       ". قدمــه الــسفير الــسعودي فيــصل الحجــيالن    

 ٢٠٠ومنهـا مـن ذكـر أن عـددها بلـغ      ،  محطـة ١٠٠هـا بلغـت   فمنهـا مـن قـال أن   ، الصحف في ذكر عـددها  
ولــم ال .  محطــة٢٤٨ومنهــا مــن قــال أنهــا  ،  محطــة٢٤٠ومنهــا مــن أشــار إلــى أن عــددها كــان   ، محطــة

فــضال عمــا فــي ، تعرضــه المحطــات االمريكيــة والفــيلم عبــارة عــن إنتــاج بريطــاني ـ امريكــي مــشترك     
  .الفيلم من عوامل االغراء لمشاهدته

، وعلى الرغم من ذلك، ح لنا أن الموقف االمريكي اشد واقوى من الموقف البريطانيوهكذا يتض
" هودينـغ كـارتر  "وقـد اوضـح ذلـك    ،فان الحكام السعوديين لم يتجرؤوا علـى مجـرد التلـويح بعقـاب مـا              

إن الــسعودية التــي تمــد الواليــات المتحــدة بربــع  : "المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة االمركييــة بقولــه
ولـم ال والواليـات المتحـدة    ".ها من البترول لم توجه إليها أي تهديد باتخـاذ اجـراءات انتقاميـة            واردات

ولعـل موقـف االعـالم الـسعودي قـد      . هي السيدة وما الحكم السعودية اال مجرد تابع يـدور فـي فلكهـا          
فـي  علـى بريطانيـا كـان     " تـشعبط "عكس مـدى التبعيـة الـسعودية للواليـات المتحـدة، فـاالعالم الـذي                
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عــرض الفــيلم فــي الواليــات المتحــدة، فاضــطررنا الن نتابعهــا مــن خــالل     " معركــة"اجــازة تامــة ابــان  
! الصحف العربية واالجنبية، فحتى الكالم غير مباح بحق الواليات المتحدة في الصحافة السعودية
 حتــى أن صــحيفة الجزيــرة تحاشــت مجــرد ذكــر أســم الواليــات المتحــدة فــي الرســالة المطولــة التــي   

رغــم أن الرســالة تتحــدث عــن  ..!!" رؤوســنا.. أو.. الخــضوع لهــم: "نــشرتها لمراســلها فــي لنــدن بعنــوان 
العروبـــة واإلســـالم وتجزئـــة االقطـــار العربيـــة واشـــاعة الطائفيـــة وزعزعـــة  "مخطـــط رهيـــب يـــستهدف 

هذا المخطط تتولى قيادته الواليات المتحـدة، ورغـم ذلـك اسـتعاض الكاتـب عـن                 ". الكيانات العربية 
، ولم يحد عن هذا النهج طوال عرضه مما اضطره أن يستخدم عبـارة   "الباب العالي "تسميتها بعبارة   

إذاً حتــى االســم لــم يــبح االفــصاح عنــه فــي مــضمار التعــريض ولــو كــان  . خمــس مــرات" البــاب العــالي"
ها افعــى اســم: "ويكــاد يكــون االســتثناء الوحيــد المقالــة التــي نــشرتها جريــدة الريــاض بعنــوان . لفظــا

بريطانيـا ترتـدي اليـوم رداءا جديـدا     : "التي تـضمنت تعريـضا بالواليـات المتحـدة جـاء فيـه        " بريطانيا
سابقا هذه " مارلين مونرو"حاليا ودولة " كارتر"حاكته لنا حبيبتنا الجديدة ومعشوقتنا الرشيقة دولة 

ز بريطانيا لتزيد من ولم تجد غير االفعى العجو" عزيز قوم ذل"المعشوقة أمريكا يطيب لها أن تذل   
، ومزابل هيئـة االمـم المتحـدة، وكلينـت البيـت االبـيض       "بروكليت"ذلها ولتنقل إليها كل مخلفات حي    

في باريس، " تانجو"وآخر " احمر الشفاه"و" الفك المفترس"و" كنغ كونغ"مع البقايا الملقاة من بقايا 
" كــارتر"ثــم عرضــت المقالــة بـــ  .". .لتــشكل بــال تــالي مــن كــل هــذه الفــضالت فيلمــا اســمه مــوت أميــرة   

ثـم عرجـت علـى    . باعتبـاره المخـرج لـه   " إليهودي هنري كيـسنجر "باعتباره بطال من ابطال الفيلم وبـ      
ورفعـت الـستارة وعـرض الفـيلم مـصحوبا بـضجة       : "أعضاء المجلسين فـي الواليـات المتحـدة بقولهـا       

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن    ..". لعـم الجـدد  اعالمية مولها شيوخ الكونجرس ورجال البيت االبيض وابناء ا     
كاتــب المقالــة هــو صــحفي كــويتي معــروف لــدى قــراء الــصحف الــسعودية، ورغــم ذلــك فقــد حرصــت    

علـى تعريفـه، فوضـعت فقـرة بـارزة مـؤطرة تـصدرت المقالـة المـذكورة جـاء فيهـا أن                  " الرياض"جريدة  
 الـذي ضـمنه انفعاالتـه الحـارة     ..أنـه يعبـر عـن رأيـه    ..كاتـب كـويتي معـروف بحـسه الـوطني       "المقالة لــ    

". معبرا عن المـه، فالمقـال وان كـان جـادا كمـا يقـول اال انـه تجـسيد الحـساس مـواطن عربـي ومـسلم                
وبعد أن عرفنا السبب بطل العجب، فالمقال لصحفي كويتي، وهو يعبـر عـن رأيـة، وضـمنه انفعاالتـه       

  !!.الحارة الحادة
هيونية أيضا كما منت وسائل االعالم السعودية واخيرا عرض الفيلم المن قبل محطة صغيرة وص

وربما كان توقيت ايقاف الحملة بحلول نهاية شهر . نفسها، وامنا من قبل مئات المحطات االمريكية
نيسان قد روعيت فيه اساسا الرغبة في تحاشى التعريض بالواليات المتحدة التي كانت تنوى عرض 

  . ١٩٨٠/ ٥/ ١٢الفيلم يوم 
  لفيلممصر وا: خامسا

قد تحاشت وسائل االعالم السعودي في الداخل اإلشارة إلى الدور المصري في الفيلم اال لما ما 
حـول  " الريـاض "وعرضا، ومن تلك االستثناءات، السطران اللذان وردا في افتتاحية مطولة لـصحيفة     
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مع اعدائنا في وتعاون .. وحتى االعالم الساداتي الذي سعى إلى تشويه كل ما هو عربي"الفيلم وهما 
كـان لـبعض الفنـانين مـن     : "كما ورد في رسالة نشرتها الـصحيفة نفـسها قولهـا        " إنتاج األفالم الدنيئة  

المصريين النصيب االوفر في تمثيل أغلب االدوار الـسيمنائية وذكـرت مـنهم بطلـة الفـيلم سـوزان أبـو          
ن عرفتـه بانـه مـصري،    ثم نسبت إلى رجل لـم تـذكر اسـمه ولكـ    . طالب، وسمير صبري، وصالح شاهين   

ال تختلف البنت المصرية المدلعة الغنوج التي قامت بتمثيل دور البطلة فـي الفـيلم عـن دور       : "قوله
، فكالهمــا يبحــث عــن المــادة بــاي  "فــي التلفزيــون"هــذه الفتــاة التــي كــان تــروج اعالنــا لتلــك الــسلعة   

ض الفنانـات المـصريات   وسيلة حتـى ولـو اقتـضى االمـر التفـريط بالـشرف؟ بعـد أن اصـبح شـرف بعـ                 
ويالحــظ عمــا ورد فــي الرســالة انــه اقتــصر علــى بطلــة الفــيلم وبعــض الفنانــات  ". يبــاع بــثمن رخــيص

وهو قـول منـسوب أيـضاً إلـى رجـل مـصري ولـيس إلـى             ! المصريات الالتي يبعن شرفهن بثمن رخيص     
 رسـالة أخـرى   بـدورها " الجزيـرة "كمـا نـشرت جريـدة      . وإن كان نشره ال يخلـو مـن مغـزى         . جهة سعودية 

القـضية  : "من لندن حاول كاتبها أن يضعها على هيئة محضر لحوار، ومما جاء فيه بهذا الخـصوص         
العاكفة على تغيير الخارطـة ورسـم أخـرى جديـدة تحـرص علـى تغليفهـا          " واذا كانت االطراف الثالثة   

كـشفها مـرة   بالسرية، فان اضعف الحلقـات هـو كـافور االخـشيدي الـذي ال يطيـق صـبراً فـي كتمهـا في                  
بالتركيز على البذور الطائفية، وثانية بالحديث التقسيم، وثالثة بزعزعة الكيانات، واخرى بلعـب دور    

والحــديث هنــا بمناســبة الفــيلم اال انــه يتعلــق بمخطــط عــدائي كبيــر اتــاح الفــيلم    " البــصارة"فاطمــة 
  .فرصة االفصاح عنه

أن هـذا  : "قولهـا " ة واإلسـالمية فـي لنـدن      القيـادات العربيـ   "فقـد نـسبت إلـى       " المدينـة "أما صـحيفة    
الفيلم الذي صورت لقطاته في مصر الـسادات واشـترك فيـه ممثلـون مـصريون هـو مـؤامرة صـهيونية                 

وفــي اليــوم  . وهــو االخــر منــسوب إلــى جهــة غيــر ســعودية   ". ســاداتية أمريكيــة ضــد العــرب والمــسلمين  
 مــصر فــي حــين اكتفــت، فــي اليــوم  التــالي مــن الحملــة خلــت الــصحافة الــسعودية مــن ايــة اشــارة إلــى 

أعربـت عـن اسـفها ألن يقـوم بـادوار معينـة       "الثالث، بنقل فقرة من مقال للراية القطرية باعتبار أنها   
وهـو قـول ال   ". في هـذا الفـيلم بعـض الممثلـين العـرب وان تكـون بعـض مـشاهده قـد صـورة فـي مـصر                

السـف علـى تـصوير بعـض مـشاهده      يعدو كونه منقوال عن صحيفة قطرية، وال يتجـاوز أيـضا حـدود ا        
في مـصر، واالسـف أيـضا علـى قيـام بعـض الممثلـين العـرب بـادوار معينـة فـي الفـيلم بعـد أن اغفلـت                         

  .جنسياتهم
ردود الفعل على الفيلم اشارت إلـى  " ترصد" "الجزيرة"، وبيمنا كان صحيفة    ١٩٨٠/ ٤/ ١٦وفي يوم   

وفـي افتتاحيـة لـصحيفة    ". ريطانيـة ـ المـصرية   الـصهيونية ـ الب  : الحملـة الثالثيـة المغرضـة   "اسـتنكار  
واذا كانـت حكومـة لنــدن ـ وربمـا غيرهـا ـ لـم تـستطع أن تمنـع هــذه               : "وردت اإلشـارة التاليـة  " النـدورة "

علينـا أن نتـولى أمورنـا    ... االساءة التي ساهم فيها طرف عربي عزلته الـصهيونية فانـساق فـي تيارهـا        
. هـا لـم تـسم الـشىء باسـمه، وهـو أمـر ذو مغـزى واضـح تمامـا          ويالحظ على هـذه اإلشـارة ان      ". بانفسنا

وتحــدثت . وجميــل أن تعتــرف صــحيفة ســعودية بــان الحكــام الــسعوديين ال يتولــون امــورهم بانفــسهم 
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المرتـدين الخونـة الـذين انقلبـوا إلـى كـالب يتربـصون لعـض         "في افتتاحية لها عن  " الرياض"جريدة  
" الريـاض "ونالحـظ أن صـحيفة    " رجتهم من ازمـات خانقـة     االيدي التي طالما انقذتهم من فاقة واخ      

  .هي االخرى تحاشت التسمية
فقــد اشــارت علــى نحــو اكثــر مــن زميالتهــا  ، التــي تــصدر فــي لنــدن " الــشرق االوســط"امــا صــحيفة 

تــوفرت امــس تفاصــيل جديــدة عــن اعــداد الفــيلم الــذي ســمحت بتــصويره الــسلطات      : "عنــدما قالــت 
ثم اشارت إلى االماكن التي ". ئة الرقابة الحكومية فلم تعترض عليهالمصرية الرسمية، فمر على هي    

واشـارت ايـضا إلـى    ). ١٩٧٩ثالثـة اسـابيع فـي حزيـران وتمـوز       (صور فيها، والوقت الذي استغرقه ذلـك        
، ودور الرســام الكـــاريكتوري  "يوســف شـــاهين "العالميــة التــي يملكهـــا الــسيد    " افــالم مـــصر "دور شــركة  

ــد االدوار    والـــشاعر الزجلـــي، صـــالح  ــل احـ ــوار العربـــي وتمثيـ ــترك فـــي كتابـــة الحـ ــاهين، والـــذي اشـ  جـ
وتعتبـر هـذه أول اشـارة، فـي صـحيفة       . واخيرا ذكرت بعـض مـن شـاركوا مـن القطـر المـصري             . الثانوية

  .سعودية، إلى دور السلطات المصرية
 االخيـر  أن الفـيلم التفزيـوني المغـرض   : "وقالت" الشرق االوسط"وفي اليوم التالي عادت صحيفة    

". الذي عرضه التلفزيون التجاري البريطـاني يعتبـر بدايـة للتحـالف الـصهيوني المـصري االعالمـي                 
واذا كان الفيلم بداية للتحالف الصهيوني المصري االعالمي، فاين موقع اتفاقية كامب ديفيد؟ لقد 

وبعـد اسـبوع   ! ةبدت االتفاقية من خالل اقوال الصحيفة انها ليست بذات شأن لكـي تكـون هـي البدايـ       
وقــد قــدمت حكومــة الــرئيس المــصري     : "مــا ذهبــت إليــه زميلتهــا بقولهــا    " المدينــة"اكــدت صــحيفة  

.  بالتمثيـل فيـه  ) الـشاذين (من الدعم والتـسهيالت لتـصوير الفـيلم وسـمحت لعـدد مـن       % ٨٠السادات  
ــا التمويــل الــالزم لهــذا الفــيلم       إلشــارة هــي  وتعتبــر هــذه ا ". وقــدمت الهيئــات الــصهيونية فــي بريطاني

الــشرق "أمــا بــشأن التمويــل فقــد عارضــتها صــحيفة   ". الــرئيس المــصري"االخــرى اول اشــارة إلــى دور 
االولى نسبتها إلى منتج الفيلم السيد انطوني تومـاس  :السعودية التي اوردت روايتين حوله  " االوسط
ــا ــيلم   :"ومفادهـ ــد للفـ ــد رصـ ــترليني قـ ــة اسـ ــون جنيـ ــشر  ،أن نـــصف مليـ ــل الـ ــن قبـ ــفة مـ ــع مناصـ كات ودفـ

نـسبتها  ، والثانيـة ". وشركة اخرى ذات مصالح اسـتثمارية امريكيـة       ، التلفزيونية  المعنية في بريطانيا    
ــا اســـمته   ــن الفـــيلم "إلـــى مـ ــات الرســـمية عـ ــل   "المعلومـ ــد اشـــترك فـــي دفعـــه كـ ــا أن المبلـــغ قـ وفحواهـ

ن ومــــصلحة التلفزيــــو، وهيئــــة التلفزيــــون العــــام االمريكيــــة، التلفزيــــون المــــستقل البريطــــاني:مــــن
، وشـركة تليكنـشرز االمريكيـة للتوزيـع    ، وتلفزيون نيوزلندا، في استراليا ) ٧( والقناة   N.O.Sالهولندية  

  . وشركة استرين ميديا اليابانية
أفعى اسمها "وجدير بالذكر أن الصحفي الكويتي الذي نشرت جريدة الرياض مقالته المعنونة بـ 

فــي حــين أســقطت الرقابــة ". ير النظــام المــصريالفنــان القــد"قــد تعــرض إلــى مــا اســمهاه ".بريطانيــا
وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحا مـــن خـــالل الفـــراغ الخـــالي مـــن  ، الـــسعودية مـــا ورد بحـــق الـــرئيس المـــصري

ومــن ناحيــة اخــرى فقــد خلــت الــصحافة  . وفقــدان التــرابط فــي الحــديث جــراء مــا اســقط ، الطباعــة
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. ء بحــق الحكومــة المــصريةالــسعودية مــن أي مطالبــة للردعلــى الموقــف المــصري اواتخــاذ أي اجــرا 
  .هذا ورد بشأن الدور المصري في الصحافة السعودية 

فقــد افــصحت عــن ، امــا الــصحف المواليــة للــسلطات الــسعودية فــي الخــارج او الــدائرة فــي فلكهــا 
: الموقف السعودي حول الدور المصري بما لم تفصح به وسائل االعـالم  الداخليـة، ومـن ذلـك مـثال       

أن االمر الذي بـدأ يتفاعـل فـي االفـق هـو دور مـصر عامـة        : "التي قالت" ا والعرب أورب"ما ذكرته مجلة    
فقــد حــصل منتجــو الفــيلم علــى موافقــة الــرئيس   . والــرئيس الــسادات خاصــة فــي إنتــاج هــذا الفــيلم  

المصري شخصيا لتصوير الفيلم واالفـادة مـن تـسهيالت كثيـرة متـوفرة بمـا فـي ذلـك اسـتخدام عـدد               
وهـذه اقـوى   ".  وعلى رأسهم سوزان أبو طالب التي قامت بتمثيـل دور األميـرة  من الممثلين المصريين  

" االعهــد"وقالـت مجلـة   ". دور مـصر عامـة والــرئيس الـسادات خاصـة فـي إنتـاج هــذا الفـيلم       "اشـارة إلـى   
، ..مـع مـا ينطـوي عليـه هـذا الفـيلم      ) مـوت أميـرة  (وعندما يقوم حاكم مـصر بتمويـل فـيلم          : "القطرية

مستغرب الن حاكم مصر وقف منذ بداية حكمـه ضـد العـرب والمـسلمين ووضـع يـده            فهذا أيضاً غير    
فالـسادات اذاً منـذ   ". في االيدي القذرة متكاتفا مع كل أعداء الشرف والحرية والجهاد في سـبيل اهللا    

فهذا أمر ! اما لماذا اطبق الصمت على ذلك حتى انتج الفيلم؟. بداية حكمه ضد العرب والمسلمين
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد حملــت الــصحيفة حــاكم مــصر مــسؤولية   ! ه الــصحيفة القطريــةلــم توفنــا بــ

الصادرة " الوطن العربي"اما مجلة . التمويل وهو أمر مغاير تماما لما ذهبت إليه الصحف السعودية 
قـام بزيـارات متعـددة لمـصر ولبنـان، وزيـارة         "في باريس، فقد ذكرت أن مخرج الفـيلم انطـوني تومـاس             

سعودية لجمــع المعلومــات، كمــا ادعــى، غيــر أن الترحيــب الحقيقــي الــذي لقيــه كــان فــي        للــ) بريئــة(
فقـد تلقـت الـدوائر المـشرفة علـى الرقابـة الفنيـة وكـذلك             . القاهرة وبالذات مـن الـسلطات المـصرية       

المؤسسات االعالمية المعنية تعليمات من قصر الرئاسـة عبـر الـوزير الـسيد منـصور حـسن المـشرف         
ثم اضافت ". الم لتقديم كافة التسيهالت للبعثة الفنية التلفزيونية االنكلو ـ أمريكية  على شئون االع
وتذكر االوساط الفنية والتلفزيونية المصرية أن الوزير منصور حسن المقرب مـن           : "الصحيفة قائلة 

فــي دوائـر الرئاســة والــذي يعتبــر اليـد االعالميــة اليمنــى للــرئيس الــسادات كـان يبــدي اهتمامــا كبيــراً    
متابعــة عمــل تومــاس وشــارك فــي مرحلــة مــن المراحــل فــي اختيــار العناصــر الفنيــة المــصرية التــي      

واصبح اليوم معروفا أن الـسيد صـالح جـاهين رسـام الكـاركتير المعـروف شـارك بتكليـف            . تعاونت معه 
كمــا أن الــسيد منــصور حــسن حمــل  ". مــوت  أميــر"فــيلم " ســيناريو"مــوحى بــه فــي الــسلطة مــن كتابــة  

أكثر من مرة لقصر الرئاسة واعاده بعد اجراء تعـديالت هنـا وهنـاك، قيـل انهـا تمـت بنـاء            " يناريوالس"
ــشروط       ــامال ومـــستوفيا الـ ــيلم متكـ ــأتي الفـ ــي يـ ــك لكـ ــرئيس الـــسادات وذلـ ــداها الـ ــات ابـ علـــى مالحظـ

د بل أن االوساط الفنية المصرية ترد... المطلوبة، وفي مقدمتها االساءة للمملكة العربية السعودية 
اقواال منسوبة إلى ممثلي الفيلم تؤكد أن اختيار الممثلـة سوسـن بـدر ـ ولـيس سـوزي أبـو طالـب كمـا          
اسمتها الصحافة البريطانية ـ لبطولة الفيلم قد تمت بمعرفة الرئيس السادات وموافقته الشخصية 

الفني وعندما عرضت صورها على الرئيس المصري رأي فيها بعين الخبير . عبر وزيره منصور حسن
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الموهــوب ـ الــرئس المــصري لــه تجــارب فنيــة فــي شــبابه ـ انهــا خيــر مــن يجمــع الموصــفات الفنيــة             
وبعــد أن عــددت الــصحفية دور الــرئيس المــصري الخــاص فــي إنتــاج     ". المطلوبــة فــي بطولــة الفــيلم 

الفيلم، الذي لم ينقصه اال أن يكون ممثال فيه عرجـت علـى ذكـر بعـض المـصريين الـذين مثلـوا فـي                  
ــةالفــ ــا عــن         : "يلم قائل ــب مــنهم أن يقــدموا خــدماتهم اعراب ــانين قــد طل ــان واضــحا أن هــؤالء الفن وك

ولكــن ". تجــاوبهم مــع التعــاون الفنــي بــين مــصر وحليفتهــا الواليــات المتحــدة وصــديقتها بريطانيــا     
للعالقــات المــصرية ـ      " العــراب"الــشىء الــذي لــم تــذكره الــصحيفة، هــو أن الحكــام الــسعوديين كــانوا   

! يكية ـ البريطانية التي اصبحت مصر بموجبها حليفة للواليـات المتحـدة وصـديقة لبريطانيـا     االمر
وال ندري فيما إذا كانت الصحيفة تعتقد أن الحكم الـسعودي عـدو للواليـات المتحـدة وبريطانيـا، أم               

  !لهما؟" حليف وصديق"
ل أن بعـض هــذه  وأخيـرا اشـارت المجلـة إلـى منـاظر الفـيلم التـي لــم تلـتقط فـي مـصر فحـسب، بـ            

  . المناظر قد التقط في عدة دول عربية منها لبنان، ودول اجنبية مثل فرنسا وبريطانيا
النص الكامل لمحضر االجتمـاع الطـارىء       "الكويتية فقد وافتنا بما اسمته      " السياسة"أما جريدة   

ــوم         ــدن يـ ــي لنـ ــد فـ ــذي عقـ ــشتركة، والـ ــة المـ ــصادية العربيـ ــة االقتـ ــا ور". ١٩٨٠/ ٥/ ٧للجنـ ــي وممـ د فـ
  :المحضر، اسماء الذين اشتركوا في فيلم موت أميرة االخراج واالنتاج في مصر

  )مصر(يوسف شاهين 
  )مصر(حسام علي 

  ). كتب السيناريو باللغة العربية) (مصر(صالح جاهين 
  اسم القطر : الممثلون العرب

  سوازن أبو طالب  مصرية •
 تهاني راشد  مصرية •

 نعمت نجيب  مصرية •

 يةسوني منذر  مصر •

 هدى شاهين  مصرية •

 سمير صبري مصري •

 عصمت رأفت مصري •

 محمد توفيق مصري •

 نبيل حلفاوى مصري •

 على جوهر مصري  •

 صالح جاهين مصري •

 صبري عبد المنعم مصري •

 رشدي المهدي مصري •
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 محمد جابر مصري •

 مراون جداوي مصري •

 سامي صالح مصري •

 أحمد محرز مصري •

 حاتم فاخر مصري •

 وحيد جالل لبناني  •

 دي فلسطينكمال قصطن •

    باالضافة إلى خمسة يحتمل أن يكونوا 
  : من

  جورج شهلوب لبنان •
 نبيل اشقر   لبنان •

 فايلون  لبنان •

 سامية لبنان •

 ضياء محيي الدين باكستان •

 ولم تذكر اسماء الممثلين االجانب  •

مــن  % ٨٠  وهــذا ويوضــح أن الممثلــين المــصريين الــذين مثلــوا فــي الفــيلم يــشكلون قرابــة          
  .ثلينمجموع المم

ورغم كل ذلك فقد تجاهلـت الـسلطات الـسعودية الـدور المـصري فـي الفـيلم، حيـث خـال بيـان                  
وزارة الخارجية السعودية من أية اشـارة إلـى ذلـك الـدور، كمـا تجاهلـه الـبالغ الـصادر عـن اجتمـاع                       
الوزراء، وبيان مجلس القـضاء األعلـى، وبيـان منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي، وتـصريح امينهـا العـام،            
وتجاهلــه أيــضاً االمــين العــام المــساعد للرابطــة اإلســالمية، واخيــرا تجاهلــه كــل مــن وزيــر الــدفاع   
الــسعودي، وشــقيقه وزيــر الداخليــة ووزيــر االعــالم الــسعودي، وتجاهلــه الموظفــون الدبلوماســيون     

فلمـــاذا تجاهلـــت الـــسلطات الـــسعودية  . الـــخ، وهـــو أمـــر ذو داللـــة ومغـــزى واضـــحين .. الـــسعوديون
الـدور المـصري، بـل ولمـاذا تغاضـى االعـالم الـسعودي فـي الـداخل التعـريض بالحكومـة               الرسمية  

المــصرية والــرئيس المــصري اال لمامــا وعرضــا، علمــا بــان الــدور المــصري فــي الفــيلم يفــوق دور    
  !بريطانيا وغيرها؟

ــصوصا إزاء        ــز، وخـ ــام العجـ ــاجز تمـ ــه عـ ــا، ألنـ ــرد عمومـ ــى الـ ــوى علـ ــسعودي ال يقـ ــم الـ إن الحكـ
  ـ :المصري، وذلك السباب ثالثة" الرئيس"لمصرية و الحكومة ا

  .أولها ـ أن الحكم السعودي يدور في الفلك الذي يدور فيه السادات، وهو ما سبق أن أوضحناه
ثانيهما ـ أن الحكم السعودي يعتمد، فيما يعتمد في تسلطه على بالدنا وشعبنا، علـى موازنـة    

عودي كــان يعتمــد علــى ركيــزتين رئيــسيتين فــي    اقليميــة عربيــة، فمنــذ ســنوات خلــت والحكــم الــس    
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ــى  . الـــشاه فـــي الجنـــاح الـــشرقي، والـــسادات فـــي الجنـــاح الغربـــي   : المنطقـــة بجانـــب االقتيـــات علـ
وبعــد زيــارة الــسادات المــشؤومة للقــدس ومــا تبعهــا مــن اتفــاق مــع العــدو           ". الخالفــات العربيــة "

جـاراة االرادة العربيـة بقـدر    الصهيونية في كامب ديفيد، وجـد الحكـم الـسعودي نفـسه مـضطرا لم           
ما حتى يتدبر مخرجا جديدا له، فكانت قرارات مؤتمر بغـداد التـي اعتبـرت انـذاك بمثابـة الحـد                   

ولكـن الحكـم الـسعودي    . االدنى من قبل الدولة المضيفة وبعض الدول العربية ومنظمة التحرير   
وهكـذا  .  األعلـى قابـل للنقـصان   اعتبرها الحد األعلى، واذا كان الحد االدنى قابال للزيادة، فالحد 

كان شأن الحكم السعودي وقرارات مؤتمر بغداد، فلم يترك فرصـة مواتيـة اال وانـتقص مـن الحـد                
  .االدنى ليساويه بالصفر، فيستقيم طريقه للنكوص والعودة إلى معسكره سالما

ادات، فانـه  واذا كان الحكم السعودي ال يزال يخاف من عواقب العودة الكاملة المعلنة إلى الس     
يخاف اكثر من بقاء الجفاء مع السادات فـي منطقـة مـضطربة، واوضـاع غيـر مـستقرة، فـالحنين                
ــاحين      ــيض الجنـ ــا مهـ ــاح وحـــسب، وامنـ ــيض الجنـ ــسعوديين مهـ ــام الـ ــارق الحكـ ــودة ال يفـ ــى العـ . إلـ

وبالتأكيد أنه ال يريد أن يزيد الطين بلة،بل أنه يـسعى للخـروج مـن مأزقـه، وهـذا يفـسر لنـا رغبـة                  
  .لحكم السعودي في عدم أثارة الحكم المصري ورئيسها

وباالضافة إلى هذين السببين هناك سبب ثالث يتقدم على كل ما سواه وهو ما سنفـصله فـي          
  .الفقرة التالية

علـى الوسـيلة التـي تركـع الحكـام الـسعوديين وتبتـزهم، اال        " اسـتدل "ثالثهمـا ـ أن الـسادات قـد      
وإذا . قــل تكلفــة بالنــسبة إليــه، واكثــر ايــذاء للحكــام الــسعوديين فهــي ا، "الحمــالت االعالميــة"وهــي 

كانــت بالنــسبة للــسادات عبــارة عــن كــالم فــي الهــواء، أو حبــر علــى الــورق، فانهــا بالنــسبة للحكــم        
السعودي اسلحة قاتلة، بل امضى من السالح ولم يعد ما استدل عليه السادات خافيـا علـى أحـد،     

وقــد اعتبــر المراقبــون موقــف   : "للحكــام الــسعوديين بقولهــا " مواليــة"وهــو مــاعبرت عنــه صــحيفة  
الرئيس المصري جزءاً من حلمة االهانات والشتائم التي يوجهها إلى السعوديون والتي يعتبرها       

ــة " ــة الناجحـ ــا إزاءه  " الطريقـ ــديل موقفهـ ــاض بتبـ ــاع الريـ ــا ان   ". القنـ ــضح لنـ ــذا يتـ ــة "وهكـ الطريقـ
واولـى مـن يكـون علـى علـم بهـا هـم        .  سـرا علـى أحـد      الخضاع الحكم الـسعودي لـم تعـد       " الساداتية

ولكــن المملكــة العربيــة : "الحكــام الــسعوديون انفــسهم، وهــو مــا اوضــحته الــصحيفة أيــضاً بقولهــا 
الــسعودية التــي رفــضت حتــى االن كــل وســائل االبتــزاز التــي لجــأ اليهــا أنــور الــسادات، تبــدو علــى      

مصري بسبب هذا الفيلم ومـسؤولية الـسادات   استعداد االن ألن تزيد من حمالتها على الرئيس ال  
وهــذا أمــر لــم يحــصل، وامنــا الــذي حــصل فعــال هــو أن الحكــام          ". فــي اتاحــة المجــال ال نتاجــه   

السعوديين لم يشنوا اصـال حملـة علـى الـسادات لكـي يزيـدوا منهـا، بـل تحاشـوا الـسادات تحاشـيا                  
 والـسادات بـدوره لـم يعـد يخفـي      .تاما وامطروا الصهيونية وبريطانيـا والغـرب بقـذائفهم اللفظيـة          

لـدى الحكـام الـسعوديين، فقـد أعلـن عنـه         " مغلـق "الذي يفتح كل مـاهو      " المفتاح السري "أنه وجه   
يأتي حادث بسيط، قد يكون بسيطا في مظهره، ولكـن معنـاه   : "رسميا في احدى المناسبات بقوله 
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علــم العـالم كلــه عمــل  خطيـر، هــذا الحـادث يــوم وقــع مـا وقــع فــي المـسجد الحــرام فــي مكـة كمــا ي     
" مهــدي منتظــر"ولكــن الموضـوع لــم يكـن   .. شــجبنا وسنـشجب أي عمــل .. فقــد اسـتنكرنا . سياسـي 

.. الموضوع هو موضوع الحكم في السعودية ونحن لم ننتهزها فرصة لكي نطعـن بالـسعودية         .. ال
 مـن الـداخل   وكان ممكنا أن اذيع البيان أو البيانات التي كـان يرددهـا أولئـك الـذين احتلـوا الحـرم           

ــا قـــالوه فـــي المايكروفونـــات مـــن داخـــل      عـــن الـــسعودية والحكـــم فـــي الـــسعودية والفـــساد، وكـــل مـ
لــم ننتهزهــا فرصــة لــنطعن .. ال..كــان بيــصل للعــالم كلــه. المــسجد، وكــان بيــصل هنــا اليــوم بيومــه

فالــسادات لــم ينتهــز الفرصــة كمــا قــال، ولكنــه بقولــه هــذا يلــوح ويهــدد    ..." الــسعودية مــن الخلــف
ولكـن االن علينـا أن نقـول    : "فمـا هـي هـذه الفرصـة؟ يجيـب الـسادات علـى ذلـك بقولـه            .. انتهازهاب

واهللا هـذا يمـين اقولـه     .. الـسعودية والعائلـة الـسعودية فـي محنـة         . وان نواجـه الحقيقـة    .. الحقيقة
امامكم كممثلين للـشعب الحقـد لـي ابـدا، وال هـدف لـي بـدا، وال شـيء ابـدا، ولـو اننـى لـم ارفـض                   

باطا لعمل ما معين توسط فيه كارتر لحكيته ولكنني ارتبطت والكلمة عندي هي الشرف وهـي         ارت
، وحتـى حقيقـة الـسادات كانـت مـرة      "الحقيقـة "فالفرصة اذاً بالنسبة للسادات أن يقـول   ". القدسية

على الحكام السعوديين، وما يمنعه من قولها سوى توسط كارتر لديه ليعرض عـن الكـشف عنهـا،         
فكـل شـيء لـه حـدود، وهـو مـا أراد أن       ! ؟"شـرف الكلمـة وقدسـيتها   "ولكن إلى متـى يحتـرم الـسادات     

 تلغى وتنقض، فاولى بوسـاطة  يقوله السادات للحكام السعوديين، فالعهود والمواثيق واالتفاقيات      
وكانت فرصة إنتاج الفيلم، فالمعروف أن السيد ! كهده أن ال تصمد أمام الفرص المغرية المتاحة

قد امضى وقتا طويال للبحث عن بلد عربي يـسهل لـه إنتـاج فيلمـه، وقـد حـاول                " انطوني توماس "
فـي مـصر، فالتقـت بالفرصـة     مع بعض الدول العربية اال أنه لم يفلح، واخيرا اتيحت لـه الفرصـة       

التي يبحث عنها السادات، وكان ما كان من إنتاج الفيلم وقامت قائمـة الحكـام الـسعوديين، ولكـن                 
وفـات الحكـم   ". ايـاك اعنـي واسـمعي ياجـارة      : "وان كان معنيا بها، فالمثل يقول     ! على غير السادات  

سادات ألنـه يمـن عـن خـشية     السعودي أن اسلوب اسماع الزوجة بمخاطبة الجارة، اسلوب يغـري الـ   
  . من الزوجة، فيزيد طمعها

، ثم "تسوية"اعالمية ضد النظام السعودي ينتظر      " خبطة"وكان السادات كعادته عندما يجري      
  ". خبطته"يقلب ظهر المجن لـ 

ويبدو أن الحكام السعوديين الذين تجاهلوا الدور المصري في الفـيلم علنـا، تحركـوا سـراً فـي         
ويستدل على ذلـك بـان الـسادات قـد ظـل بعـد ذلـك مطبـق          . الجراء صفقة جديدة  اتجاه السادات   

الصمت بشأن الفيلم قرابة شهر ونصف، وكان قد فعل الشيء نفسه بالنسبة الحداث الحرم إذ لم 
ــة كانــت ضــرورية الجــراء     . يلــوح بالكــشف عنهــا اال بعــد اكثــر مــن شــهرين     وهــذه الفواصــل الزمني

وهكـذا  . قة التـي يـتم علـى اثرهـا االنقـالب علـى الموقـف القـديم           االتصاالت من أجل اتمام الـصف     
كان شأن موقف السادات من الفيلم، فبعـد أن قـضى وطـره منـه، أعلـن علـى اثـر مـشاهدته للفـيلم                  

" القـبس "ونـسبت صـحيفة   . كمـا يـدعي  " أنه شعر بالقرف والتقـزز مـن الفـيلم   " في عرض خاص به   
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انتهاك للحرمات واعتداء على قدسية الحياة "م بانه وصف الفيل) الرئيس(أن " اكتوبر"إلى مجلة  
، "العيلــة الــسعودية"أنهــا عينهــا التــي اطلــق عليهــا ! ، ولكــن أي عائلــة يقــصدها الــسادات؟"العائليــة

ثم مضت الصحيفة وذكرت ان "! الفساد"، ووصف حكمها بـ "أنها في محنة: "والتي قال عنها أيضاً
اننــي مــا كنــت احــب أن   : "ذين شــاركوا فــي الفــيلم بقولــه  الــسادات انتقــد الممثلــين المــصريين الــ   

ثـم نفـى   ". يشترك الفنانون المصريون في هذا العمل الشائن الفاضح إنها سقطة منهم وال شك 
اننـي رجـل اعـرف دينـي واعـرف معنـى العيـب واحـرص         : "السادات أن يكون وراء إنتـاج الفـيلم وقـال         

نين المـصريين اعتقـل أخيـراً بيمنـا كـان يطبـع       إن احـد المـواط   : "واضـافت المجلـة   ". على اجتنابـه  
  ".الفيلم ويوزعه مع افالم أخرى مخلة باالداب العامة

أن الـسلطات المـصرية تجـري     : "وأخيرا خرج علينا وزيـر الـسادات الـسيد منـصور حـسن واعلـن              
وان الـسلطات قـد تـضع الـشركة المنتجـة فـي القائمـة             ".. مـوت أميـرة   "تحقيقات حـول إنتـاج فـيلم        

  ". وان مصر تدين عرضه في أي مكان اخر في العالم، ألن الفيلم اهانة للقيم االخالقية.. اءالسود
ال تحقيق، وال قائمة سواداء، والهـم يحزنـون، ولـم يكـن االمـر ومـا فيـه سـوى عبـارة مـن اعـالن                 

، ومــن صــفقة إلــى "هدنــة"اعالميــة صــفقة فـــ " خبطــة"وهكــذا يتــضح لنــا أن وراء . التمــام الــصفقة
هذا واحد من االسباب التي جعلت الحكم السعودية يلوذ بالصمت         . بلغ الصفقة الكبرى  صفقة ت 

ــه           ــسه خــشية أن يرمــى بيت ــارة الحكــم المــصري ورئي ازاء الــدور المــصري فــي الفــيلم متحاشــيا اث
الـسادات  " لـسان "الزجاجي بالحجارة، فهو بيت ال يقوى على شىء من هذا القبيـل، وال سـيما وان               

  . طويل في معارك كهذهواجهزته ذات باع
إلـــى مـــصادر " النهـــار"هكـــذا انقـــل الـــسادات، وقـــد اقتـــرن ذلـــك االنقـــالب بمـــا نـــسبته صـــحيفة  

أن الــرئيس الــسادات يحــاول التوصــل إلــى : "دبلوماســية غربيــة رفيعــة المــستوى فــي بيــروت بقولهــا
  : هدفه مع معارضيه العرب وذلك لسببين

  .الخ.. د مفاوضات الحكم الذاتي في هذه السنةأنه ال امل في تحقيق تقدم على صعي: األول
أن مصر في حاجة إلى المساعدات العربية خصوصا السعودية، وهي ترى أن معاودة : واالخر

  .الدعم العربي لمصر البد أن يكون عبر السعودية
والحظت المصادر سلسلة من المحاوالت المصرية للتقرب من السعودية، لم تعـرف نتائجهـا               

اوضــحت أن مــن هــذه المحــاوالت طلــب الــرئيس المــصري بطريقــة غيــر مباشــرة مــن   و. حتــى االن
فـــي مقابــل توقفــه عـــن   " ألــف مليــون دوالر  "أحــد كبــار المـــسؤولين الــسعوديين مبلــغ مليـــار دوالر     

  ".الحديث عن االوضاع الداخلية في السعودية وعدم كشفه أمورا خطيرة
يل توقفـــه عـــن الحـــديث عـــن االوضـــاع ويبـــدوا أن طلـــب الـــسادات قـــد لبـــي كليـــا أو جزئيـــا بـــدل 

الداخلية في السعودية وعدم كشفه أمورا خطيرة، بل ان السادات لم يتوقف فحسب، وامنا انقلـب       
علــى موقفــه، فهــاجم الفــيلم وانتقــد ممثليــه فــي مــوف استعراضــي مكــشوف بعــد أن الذ بالــصمت  

  .قرابة شهر ونصف
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" متقــزز وقرفــان"مــسهل للفـيلم إلــى  وأخيـرا كــشف النقــاب عمـا يفــسر لنــا تحــول الـسادات مــن    
إلى مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المـستوى فـي      " النهار"وهو يعزز أيضاً ما نسبته صحيفة       ! منه

اكــدت مــصادر أمريكيــة أن  : "الكويتيــة التــي قالــت " القــبس"جــاء ذلــك فيمــا نقلتــه جريــدة  . بيــروت
أن : "واضـــافت قائلـــة". دانالــرئيس أنـــور الـــسادات اجتمـــع مـــع شخـــصية ســعودية كبيـــرة فـــي الـــسو  

شخصية سعودية مقربـة مـن حكومـة الريـاض وصـديقة للـرئيس المـصري اقنعـت القـاهرة بوقـف                  
حمالت الدعاية على السعودية قبل ترتيب اللقاء الذي يهدف العـادة مـصر تـدريجيا إلـى الـصف               

ــة والـــصحيفة كويت    ". العربـــي ــيما أن المـــصادر امريكيـ ــحيح، والسـ ــر صـ ــرجح أن الخبـ ــن المـ ــة ومـ يـ
الوحيـد الـذي تـصدر الـصفحة        " المانـشيت "ويجدر بالذكر أن هذا الخبر كان       . والمضمون سعودي 
ــة     " القــبس"االولــى لــصحيفة   ــا مجل ــوم واحــد وافتن ــوان  " الحــوادث"وبعــد ي " ســري جــدا "تحــت عن

قامت شخـصية عربيـة معروفـة بترتيـب لقـاء هـام بـين رئيـسين عـربيين فـي مطـار                : "بالخبر التالي 
تـم خاللـه حـسم    . الثة صديقة للطرفين، اسـتمر هـذا االجتمـاع الـسري يومـا كـامال          عربي لدولة ث  

الخالفــات بــين البلــدين واالتفــاق علــى خطــة تحــرك جديــدة علــى اســاس عــودة التعــاون بينهمــا،      
ولـن يحتـار المـرء فـي     ". وابدت واشنطن اهتمام كبيرا بهـذا اللقـاء الـسري الـذي تـم دون معرفتهـا             

إلى مصادر أمريكيـة، ومـا نـسبته النهـار إلـى      " القبس" في ضوء ما نسبته    والسيما" اللغز"فك هذا   
  .مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في بيروت

ــة     ــون مجلـ ــرا لكـ ــة خاصـــة نظـ ــر اهميـ ــذا الخبـ ــة" "الحـــوادث"ويكتـــسي هـ ــم " متعاطفـ ــع الحكـ مـ
مــن ســبق مقتــضيات المهنــة الــصحيفة : ولكــن يبــدو أن المجلــة قــد تنازعهــا اتجاهــان . الــسعودية

حـال وسـطا يجمـع بينهمـا، ولكنـه علـى       " اللغز"، فكان "التعاطف"الخ، ومقتضيات  .. واثارة وتشويق 
  .كل حال لغز ميسور الحل

وبعد قرابة نصف شـهر علـى مـا نـشرته الـصحيفتان اللبنانيتـان والـصحيفة الكويتيـة، وافتتنـا                
أن األمير فهد : "لقة بقولها التي تستقي عادة اخبارها الخاصة من مصادر مطV. S. Dالفرنسية 

 ايــار الماضــي فــي قاعــدة عــسكرية    ٣ولــي العهــد الــسعودي التقــى بــرئيس النظــام المــصري يــوم      
أن رئـيس المخـابرات الـسعودية الـسابق     : "واضـافت المجلـة قائلـة   ". سودانية بالقرب من الخرطوم   

لــى انجــاز هــذا  كمــال أدهــم، رجــل الثقــة واالســتثمار المــالي لــدى الملــك خالــد هــو الــذي ســهر ع    
  .وبهذا الخبر وضعت النقاط على الحروف، وانجلى األمر تماما". اللقاء

وزع مركز المعلومـات الخاصـة فـي مؤسـسة     ": "الكفاح العربي"وأخيراً، وليس آخرا، قالت مجلة     
األمريكية على المؤسسات األمريكيـة العاملـة فـي منطقـة الخلـيج العربـي، تقريـرا عـن            " نيوزويك"

الماضي بين الرئيس المـصري أنـور الـسادات واألميـر فهـد ولـي           " مايو"م في شهر ايار     لقاء سرى ت  
طـار  " ايـار "ففـي اليـوم الثالـث مـن مـايو      : "واضـافت المجلـة قائلـة    " العهد السعودي، في الخراطوم   

المـصرية  " ٢٣الميـغ  "السادات إلى قاعدة حربيـة علـى مقربـة مـن الخرطـوم بيمنـا كلفـت طـائرات                     
ــة أربــاع الــساعة حتــى هبطــت طــائرة اخــرى تقــل ولــي العهــد           . بمهمــة الحمايــة  ــم تمــض ثالث ول
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وبعد لقاء في القاعدة العسكرية تعانق القائدان بحرارة، بيمنا كان كمال       ... السعودي األمير فهد  
ادهــم، الشخــصية الــسعودية الكبيــرة والــذي ســاعد مــن أجــل عقــد هــذا اللقــاء يجلــس فــي غرفــة       

  ".مجاورة
اء حول اللقاء السعودي ـ المصري، فماذا كان رد الحكام الـسعوديين؟ قالـت    هكذا تواترت االنب

علق الدكتور محمـد عبـده يمـاني وزيـر االعـالم الـسعودي علـى مـا رددتـه              : "وكالة االنباء السعودية  
بعض الصحف ووكالت االنباء عن زيارة سرية للرئيس المصري للمملكـة و مـا ذكـر عـن تخطـيط            

أن مثل هذه االخبار مختلقة وال اساس لها من الـصحة وأنـه لـم تجـري     : فقال. لمثل هذه الزيارة  
أي اتصاالت مباشرة أو غير مباشرة بين المملكة ومصر على أي مستوى واكد أن سياسة المملكـة          
ثابتــة لــم يطــرأ عليهــا أي تغييــر أو تعــديل وأنهــا ال تــصنع فــي الظــالم او الخفــاء، والهــدف منهــا      

اإلشــارة إلــى أن المــصادر األمريكيــة ووكــاالت االنبــاء والــصحف كــان     وتجــدر ". المــصلحة العربيــة 
بـصدد الحـديث عـن لقـاء جـرى بـين فهـد والـسادات فـي الخرطـوم، ولـم نكـن بـصدد الحـديث عـن                

فـالوزير هنـا لـم يـرد علـى الحجـة بأختهـا،        . الزيارة التي قيل ان السادات قد قام بها إلـى الريـاض           
ويجــدر بالــذكر أيــضاً أنــه قبــل الكــشف عــن لقــاء ! ن االثنــينوامنــا ببنــت بنــت عمهــا، وشــتان مــا بــي

السودان بين فهد والـسادات ذكـرت بعـض االنبـاء الـصحيفة أن االخيـر زار الريـاض سـرا، وال منيـل              
ــارة واللقــاء            ــا نعتقــد أن التباســا قــد حــصل بــين مــا قيــل عــن هــذه الزي إلــى تــصديق ذلــك، ولكنن

 قــصد االيحــاء بانــه ذاهــب إلــى الريــاض بــدال مــن        الــسودان، وال يــستبعد أيــضاً أن الــسادات قــد    
وعلى كل حال ال فرق من حيث الجوهر بين الذهاب إلى الرياض . السودان ألمر في نفس يعقوب

  ".الرياض"أو مجىء 
وأخيراً، فان الحكومة المصرية لم تنف ما قالته وكاالت االنباء والـصحف عـن لقـاء الـسودان،             

ومثــل هــذه ال  ". أن اللبيــب مــن اإلشــارة يفهــم  : "المثــل يقــول والــسودان هــو االخــر الذ بالــصمت و  
وباالضافة إلى كل ذلك، فقد أعلـن الـسادات مـرارا عـن اسـتعداده لزيـارة             . يحتاج كشفها إلى لبيب   

لـيس غريبـا أن   : "الكويتيـة إلـى التعقيـب علـى ذلـك بقولهـا          " الـوطن "مما حـدا بـصحيفة      . الرياض
فالـذي قفـز   .. زيارة المملكة العربية السعودية في أي وقـت       يعلن الرئيس أنور السادات استعداده ل     

وهنــا ..". مــستعد الن يفعــل كــل كــل شــىء   .. تلــك القفــزة مــن القــاهرة إلــى الكنــسيت اإلســرائيلي    
نالحــظ أن الــصحيفة لــم يــساورها اشــك فــي نوايــا الــسادات المكــشوفة، وامنــا ســاورها الــشك فــي   

لهــدف مــن زيــارة الــسادات المتقرحــة والتــي ال    ولكــن إذا كــان ا : "الموقــف الــسعودي عنــدما قالــت  
يستبعد هوـ إلى االقل ـ قيامه بها في أي وقت أن تكون بقصد جر دولـة عربيـة جديـدة إلـى هاويـة       

فــاالمر يبقــى مختلفــا وبحاجــة إلــى   .. االستــسالم للفــخ األمريكــي واالرتهــان للهــوان اإلســرائيلي   
لن نقول للسادات أنه مرفوض أن يذهب  ":ثم مضت في قولها..". وقفات من االعتراض والتصدي

ــي   ــى أي بلــد عرب ــة مــا دام        .. إل ــان، أنــه مرفــوض أن يطــأ أي أرض عربي ــا بــالفم الملي لكننــا نقوله
متلبــسا بمــا هــو متلــبس بــه مــن فــضيحة كامــب ديفيــد والــصلح المهــين مــع إســرائيل واالرتمــاء         
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 الصحيفة إلى التهديـد ممـا   وبعد الشك نفرت  ..". االعمى المشبوه باحضان االستعمار األمريكي    
يقوى من شكها في الحكام السعوديين، وأن يضع على وجهة وعلى مسلكه آالف البراقع والبراقـع      

فليتـق اهللا الـذين يـسقطون    : "وأخيراً جمعت الصحيفة بين المناشـد والتهديـد بقولهـا    ". الخداعة
امتنـا ـ قبـل وبعـد ـ هـي       ألن التـاريخ لـن يـرحم، و   .. في الفخ ربما بحـسن نيـة ومـن دون سـوء قـصد     

ولو لم تساور الصحيفة شكوك قوية في الموقف السعودي لما ذهبـت إلـى مـا     ". األخرى لن ترحم  
  .ذهبت إليه

أنـه لـم تجـر اتـصاالت مباشـرة أو غيـر مباشـرة بـين المملكـة          : "أما قـول وزيـر االعـالم الـسعودي        
المبعـوث األمريكـي   " لينوفيتش "فهذا أمر ال يعرفه اليماني، وامنا يعرفه ". ومصر على أي مستوى   

ــرا    ــال أخيـ ــذي قـ ــط، الـ ــشرق االوسـ ــى الـ ــائل لتـــصحيح    : "إلـ ــن وسـ ــان عـ ــسعودية تبحثـ أن مـــصر والـ
أن الـسادات ابلغــة  : "قـائال " لينــوفيتش"واضـاف  ". عالقاتهمـا والتحـرك اكثـر نحــو بعـضهما بعـضها     

 مــن هــذا  بــالتحرك نحــو المــصالح مــع الــسعودية، عنــدما اجتمعــا فــي القــاهرة فــي وقــت ســابق        
اعتقـد أن جهـدا حقيقيـا يبـذل     : "١٩٨٠/ ٩/ ١٨في مؤتمر صحفي ليلـة     " لينوفيتش"وقال  ". الشهر

  وأن مثل هذه األمور تحتاج . ويهدوء اليجاد اساس للتقارب بين السعودية ومصر
أم أن السيد اليماني يريد "! ونصدق اليماني" جهينة"فهل نكذب ". إلى وقت لتعطي ثمارها

: الظبيانية" الوحدة"أن االدلة على قلة ما تسرب منها عديدة، ومنها ما قالته . دلة؟المزيد من اال
كشف بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية النقاب عن أن مصر تجري اتصاالت غير مباشرة "

". مع السعودية للبحث في التصريحات االخيرة للمسؤولين السعوديين بحل أزمة الشرق االوسط
 حديثا للسادات ادلى به "الجمهورية"ليوم الذي نشر فيه تصريح بطرس غالي، نشرت وفي نفس ا

سئل فيما إذا كان يعتقد أن المملكة العربية وقد . األمريكية" لدتربيوناالهير"لبعثه صحيفة 
التي اشار اليها السادات، وهل بدأت في رؤية ) الخطر الخارجي(السعودية بدأت فهم المشكلة 

... إنهم تفهموا ذلك دائما: "ي؟ وهل توافق على الحكم؟ فاجاب السادات بقولهالخطر الخارج
وعندما سئل فيما إذا كانت . ويكاد السادات هنا ان يخرج من جلده لكثرة عدم تصديقه". صدقوني

ومما يجدر ذكره أن تصريحات ". ليس بعد. كال: "هناك اتصاالت بينه وبين السعودية؟ اجاب قائال
كما أن تصريحات االخير تعارضت مع تصريح لوزيره، . اءت بعد تصريحات الساداتج" لينوفيتش"

  .وكالهما نشرا في يوم واحد
أن : "جاء فيه" باتريك سيل"األمريكية بمقال للسيد " شيكاغو تربيون"وأخيراً طالعتنا صحيفة 

  ".مع مصرابرز تطور أخيرا هو قيام المملكة العربية السعودية اآلن باعادة بناء جسورها 
اللبنانية معا مقاال للكاتب " السفير"البريطانية  و" االوبزرفر"وبعد يوم واحد نشرت صحيفتا 

الذي تم على المسجد الحرام في مكة قبل ثمانية ) الهجوم(منذ : "جاء فيه" باتريك سيل"نفسه 
اوربا الغربية اشهر، والوضع االمني يسيطر على تفكير المسؤولين السعوديين، كما يشغل غيرهم في 

لقد عمل السعوديون . واليابان والواليات المتحدة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط السعودي
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األول، خارجي : على ابقاء هذه المشكلة في مستوى السلطة فتحركوا في اتجهاهين واسعين
المالكة، فعلى والثاني، داخلي لالمساك بكافة مستويات السلطة جيدا من قبل العائلة . دبلوماسي

الصعيد الدبلوماسي كما ظهر مؤخرا اتجهت العربية السعودية العادة بناء الجسور مع مصر بعد 
".  شهرا مع غيرها من الدول العربية احتجاجا على معاهدة السادات مع اسرائيل١٨أن قطعتها منذ 

ية المشتركة التي ثم اشار الكاتب إلى االرض. وهذا قول صحيح ويتفق مع ما سبق أن اشرنا اليه
والواقع أن مصر الدولة اإلسالمية القوية المستقرة هي االكثر تقاربا مع : "تجمع بينهما بقوله

أن ابرز مؤشر على توجه السعودية لمصالحة مصر، وهو في : "؟ وأخيراً قال الكاتب:السعودية
ذا ما أعلنت اسرائيل إ: "حيث قال" الواشطن بوست"المقالة األخيرة التي أجراها االمير فهد مع 

عزمها على االنسحاب من األرض المحتلة، فان السعودية ستعمل ما بوسعها الشراك العرب في 
وكانت ذلك اشارة واضحة لمهادنة السادات، : "ثم عقب الكاتب على المقابلة بقوله". معاهدة السالم

والواقع أن . يها بوضوحوضربة موجعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي فشل فهد في االشارة ال
السعوديين الذين يكرهون تبني موقف طرف ما واستعداد االطراف االخرى يسعون بوضوح الخذ 

هو الهاجس " االمن"فـ ". موقف المصالح بين المتخاصمين وهذا ما يؤمن افضل ظروف االمن
  .السعودي الدائم ومن أجله كل شىء يهون

من القاهرة تحدث فيه عن " دافيد اونابه"مراسلها تقريرا ل" الواشنطن بوست"ونشرت صحيفة 
لقد بدأت بعض االشارات تجاه التقارب السعودي : "العالقات المصرية السعودية ومما جاء فيه قوله

واحدى هذه االشارات هي ايفاد ممثلين مصريين سريين تحت ستار الحج إلى مكة المكرمة، وتوقف 
مالكة وعرض منح المساعدة لكل دولة في الخليج إذا السادات عن مهاجمة األسرة السعودية ال

، "أن هناك بالفعل تقارباً: "ثم نسب المراسل إلى احد كبار الرسميين المصريين قوله" طالبتها
أن مراقبين : "ولكنه رفض أن يضيف شيئا إلى قوله، وختم مراسل واشنطن بوست تقريره بقوله

ض سبيل السعودية اآلن هي ايجاد معادلة تنقذهم من غربيين يرون أن القضية االساسية التي تعتر
  ".االرتباك الناجم عن قطع عالقاتهم مع السادات

من مراسلها في لندن ورد " الجزيرة"وأخيراً نحيل وزير االعالم إلى ما قاله اعالمه، ففي رسالة لـ 
بين مصر (قائمة وال تنسى أيضاً أن العالقات الثقافية واالقتصادية الزالت : "فيها قول احدهم

وكذلك فان عددا كبيرا من رجال االعمال السعوديين الكبار يسرحون ويمرحون ) والسعودية
  ".باموالهم ونفوذهم في القاهرة

  ـ :االدلة وأن شئت المزيد منها يا يماني فتابع الموضوع التالي" بعض"هذه 
        ما الذي استجدما الذي استجدما الذي استجدما الذي استجد

        في العالقات المصرية ـ السعودية في العالقات المصرية ـ السعودية في العالقات المصرية ـ السعودية في العالقات المصرية ـ السعودية 
ثالثة مجتمعة، فـان الحكـم الـسعودي لـم ولـن ينفـك مـن محاوالتـه للخـروج مـن           لهذه االسباب ال 

الذي هو فيه، ولعـل تقـصي مـا اسـتجد مـن أحـداث فـي العالقـات الـسعودية ـ المـصرية بعـد              " المأزق"
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إنتـاج الفـيلم، خيــر معـين الستـشراف مــستقبلها وبـارز تلــك اإلحـداث التـصريحان اللــذان أدلـى بهمــا         
إنـه سـيكون هنـاك رجـال     : "، حيـث جـاء علـى لـسان فهـد          "واشـنطن بوسـت   "حيفة  ولي العهد ونائبه لـص    

وســـيبدأون العمـــل بتجميـــع  . ودول فـــي العـــالم العربـــي يأخـــذون كلمـــة إســـرائيل علـــى محمـــل الجـــد   
ففهـد لـم يعـرف الرجـال     ". المنشقين العرب من الرافضين انتظارا لخطوة فعلية من جانب اسـرائيل    

وبالتاكيــد أنــه قــصد، نفــسه ودولتــه بالدرجــة ! التعريــف" ال"يــة مــن والــدول، وانمــا جعلهــم نكــرات خال
وحـديث  : "الكويتيـة التـي قالـت   " الـوطن "فنتـرك التعقيـب عليـه لـصحيفة       ! إما أمر المنشقين  . األولى

األميــر فهــد عــن بــدء الــسعودية بالعمــل لتــشجيع العــرب مــن الرافــضين انتظــارا لخطــوة فعليــة مــن      
ء المنــشقين تحديــدا، أهــم الــذين خرجــوا علــى قمــة بغــداد وابقــوا  جانــب اســرائيل ال يــشير إلــى هــؤال

عالقاتهم مع السادات، أم هم تلك القوى الفلسطينية والعربية التي ترفض وجود الدولـة االسـرائيلة          
ككيان عنصري استيطاني يتناقض مع الوجود الحضاري واالسـالمي؟ فهنـاك عمـا نعـرف دول وقـوى             

إذا كـان  : "وقـال فهـد أيـضاً    ". فهـل المقـصود تحييـدهم     .. االسرائيليعربية وفلسطينية ترفض الوجود     
التوصـل إلــى سـالم دائــم   ) مــصر واسـرائيل وأمريكــا (بامكـان الــدول التـي تعمــل مـن أجــل الـسالم اآلن     

فاألمير فهد يخـول  ". وعادل ومقبول من جميع االطراف المعنية فاننا وآخرين سنؤيده ونقبله طبعا   
. لتوصل إلى سالم عادل ومقبول،وبالتالي فانـه واخـرين سـيؤيدونه ويقبلونـه    مصر واسرائيل وأمريكا ا 

إن الــرئيس المــصري أنــور الــسادات أعطــى كــل مــا : "ولــم يتــردد فهــد أن يبــرىء ســاحة الــسادات بقولــه
 وأن الوقت حان االن ليظهر االسرائيليون ١٩٧٧عنده منذ بدأ مسيرته مع إسرائيل بزيارة القدس عام 

الكويتيـة أن تعقـب   " الـوطن "وقد حدت هـذه التبرئـة بـصحيفة        ". صوص تحيق السالم  أنهم جادون بخ  
الـرئيس المـصري كـان    " اعطـاه "هـل أن مـا      : والسؤال الذي يقفز إلى ذهن المراقب هو      : "عليها بقولها 

إنـه لـو كـان    : "ثـم عـاد فهـد ليقـول     " لكشف نية اسرائيل وانه لـم يعـد يـستحق االدانـة           " مقبوال"اختبارا  
ائيل نية مخلـصة لتحقيـق الـسالم مـن خـالل مفاوضـاتها مـع المـصريين واألمـريكيين، فـان                 لدى إسر 

أول شىء يفترض أن تفعله هو االنسحاب من االراضي العربية المحتلة والعمل طبقا لقرارات االمم 
وإذا مــا ! لــنهض المفاوضــات بــين اطــراف كامــب ديفيــد الثالثــة   : المتحــدة وكــان فهــد يريــدان يقــول  

ثـم اضـاف فهـد إلـى     !. رائيل فان العقدة قد حلت وعنـدها نكـون جـاهزين لاللتحـاق بهـم         انسحبت إس 
 ٢٤٢أن مصر وسـورية واالردن وإسـرائيل قبلـت قـرار مجلـس االمـن الـدولي رقـم           : "اقواله السابقة قوله  

وأن على إسرائيل أن تتـشجع بعـد كـل مـا فعلـه الـسادات            .. الذي يمكن أن يكون اساسا لتسوية سلمية      
مـن المعـروف أن   : "على ذلـك بقولهـا  " الوطن"وقد عقبت صحيفة  ". حلول الوسط التي قدمها   وكل ال 

ــة بعــد حــرب         ــدول العربي ــه بعــض ال ــت ب ــى مــضض ووفــق ضــمانات مــن     ١٩٦٧القــرار المــذكور قبل  عل
ولكنــه استعــصى علــى التفــسير بالنــسبة لالنــسحاب وبالنــسبة       . الــسوفيات بتفــسيره لــصالح العــرب   

مـا دعـا اطـراف عربيـة ودوليـة عديـدة ألن تطالـب بتعديلـه وكـاد فـي كـل مـرة                 لحقوق الفلسطينيين، م  
ومـن  : "ثم ذكـرت الـصحيفة األميـر بمـا نـسيه قائلـة      ". يعدل لوال الدعم األمريكي للموقف االسرائيلي  

المعروف أيضاً أن المملكة العربية السعودية أكدت حتى بعد حرب حزيران انهـا فـي حالـة حـرب مـع                
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ولـذلك فـان القـرار ال يمكـن أن يـشكل      . ت دول عربيـة تقبـل بـالقرار المـذكور آنـذاك         إسرائيل فيما كانـ   
أمــا األميــر عبــد اهللا، رئــيس الحــرس الــوطني، والنائــب   " اساســا لتــسوية فــي صــالح العــرب وحقــوقهم  
بانـه ظهـر متـشددا أكثـر مـن األميـر فهـد، وهـو          " القـبس "الثاني لرئيس الوزراء، فقد وصـفته صـحيفة         

وهـي أن  : س النسبية، ولكن هذا المتشدد نفسه دعا إلى عدم تجاهل حقيقـة واقعيـة        صحيح بالمقايي 
علـم  "وهي كلمة حـق اريـد بهـا باطـل، ثـم مـضى األميـر فـي حديثـه عـن              " عمومة"العرب واليهود أبناء    

ينحدران من السامية ويعيشان منـذ أمـد بعيـد بـسالم ولكـن        ) العرب واليهود (انهما  : "فقال" االجناس
: وقـال " المنـاخ "وانتقل األمير عبد اهللا إلى الحـديث عـن   ".  دولة إسرائيل واليهود كشعبتختلف حول 

منـذ خمـس أو سـت    : "ثـم أوضـح ذلـك بقولـه    ". إن المناخ في كل الـدول العربيـة مهـيء حاليـا للـسالم             "
أمـا االن وفـي كـل بلـد     . سنوات مـا كـان بمقـدرونا مطلقـا أن نتحـدث عـن الـسالم مـع كثيـر مـن العـرب                  

وذلك بفضل الترويض الذي مارسه الحكام السعوديون والسادات "! فقد اصبح المناخ مهيئا لهعربي 
وتــساءل األميــر عبــد اهللا عــن ســبب  . واضــرابهم مــن دعــاة ومنظــري الحلــول االستــسالمية االنهزاميــة 

رفض إسرائيل للسالم وهو رفض يتمثل من خالل انكارها اعطـاء الـشعب الفلـسطيني حقوقـه، ونبـذ         
اقناع الزعماء االسرائيليين بان   "ثم ناشد الواليات المتحدة     !  اراقة الدماء التي تؤذي الجميع     األمير

  ".الحرب ليست في صالحهم على المدى البعيد
إن التصريحات التي نقلتها الصحيفة على لسان األميرين السعوديين رأت فيهما الصحيفة ذاتها 

ونظــرا لهــذا التغييــر فقــد ".  فــي الموقــف الــسعوديتغييــرا محلوظــا"و". ـــ كمــا تقــول ـ تطــورا خطيــرا     
تصدرت هذه التصريحات وبخطوط عريضة صفحاتها االولى مع صورتين كبيرتين لألميرين، وأربعة 

أمـا بالنـسبة لنـا فلـم يطـرأ علـى فهـد مـا هـو جديـد،                . أعمدة فيها، والبقية على صفحة كاملة أخـرى       
ن هنـاك عقبـات تحـول دون الظهـور إلـى العلــن،      فهـو هـو فـي جـوهره مـع الـسادات وكامـب ديفيـد، ولكـ         
  .تشاؤه الواليات المتحدة" كامب"ومتى مازالت، فسيكون على رأس المهرولين إلى أي 

وكان يشير بـذلك إلـى   : "وعقبت صحيفة النهار البيروتية على ذلك بقولها     ". مصر الحالل السالم  
 علــى اســرائيل أن تظهــر اآلن أنهــا أن الــرئيس الــسادات أعطــى كــل مــا يــستطيع وأن : قــول األميــر فهــد

ان : "وباالضافة إلى تصريحات وزير الخارجية المـصري، قالـت مـصادر رسـمية مـصرية            ". تريد السالم 
وقد عقبت على ". الدوائر الرسمية في القاهرة ترحب باهتمام بتجسيد هذا الموقف بصورة ملموسة

ــاح الــدوا   : "ذلــك الــصحيفة الظبيانيــة بقولهــا    ئر الرســمية فــي صــحف لقــد رحبــت     وقــد انعكــس ارتي
الواليــات المتحــدة بالتــصريحات الــسعودية، كمــا أعلــن الــسادات علــى لــسان وزيــر خارجيتــه ترحيبــه       

إن حكومتــه علــى اسـتعداد لمــد يــدها  : "وقـال وزيــر الخارجيــة المـصري  . بـالموقف الــسعودي الجديــد 
إلـى اسـرائيل تؤكـد اسـتعداد     أن تـصريحات فهـد تعـد بمثابـة رسـالة موجهـة       "واكد ". لمن يمد يده لها  

" الوحـدة "ونسبت اليـه صـحيفة    " العرب لالنظمام إلى مفاوضات السالم بموجب اتفاقية كامب ديفيد        
أن تصريحات فهد هي عبارة عن اشادة بجهود القاهرة حيث افراد مكانـا بـارزا            : "الظبيانية أيضا قوله  

ي دولـة العـدو وصـف تـصريحات فهـد      كما أن السفير المصري ف  ". في صفحاتها االولى لهذا الموقف    
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ووصــف بطــرس غــالي وزيــر  ". تغييــر ايجــابي فــي الموقــف الــسعودي واعــالن عــن موقــف ســليم   "بانهــا 
خطــوة ايجابيــة للغايــة تــنم عــن   "الدولــة المــصري للــشؤون الخارجيــة تــصريحات األميــر فهــد بانهــا    

  ".تقارب في الموقف
إن القــادة : هــد هــذه المــرة بلــسانه، فقــال وأخيــراً جــاء دور الــسادات الــذي عقــب علــى تــصريحات ف  

وال نعتقـد أن الـسادات قـد جـافى الحقيقـة      ". السعوديين يؤيدون مصر مائة بالمائة ولكـنهم خـائفون     
ويجـدر بالـذكر أنهـا المـرة الثانيـة التـي       . بقوله هذا، فالخوف هو المانع الوحيد بينهم وبين السادات      

 بالحكام السعوديين،إذ سبق له أن قال على اثـر زيارتـه      عبر فيها السادات بطريقة رياضية عن عالقته      
انني اؤكد أن العالقة بينـي وبـين الـسعودية هـي عالقـة وديـة واخويـة واننـا متفـاهمون مائـة                  : "للقدس
  ".بالمائة
اننا ال نرى شـيئا جديـدا فـي اقتـراح األميـر فهـد بالعمـل        : "التي قال وزير خارجيتها" إسرائيل"أما  

، عـادت وتراجعـت عـن    " إسرائيل مقابل تعهد منا باالنسحاب من االراضي العربية من اجل السالم مع   
قولها هذا في اليوم التالي، حيث رأت فيه شيئا جديدا، بل وما هو أكثر من شيء واحد، جاء ذلك في 

أن الحكومـة تـدرس مالحظـات األميـر فهـد بعنايـة       : "تصريح لناطق باسـم وزارة خارجيتهـا الـذي قـال     
إن إسرائيل تعترف بان االمير فهد خفف من الموقف السعودي السابق الـذي يقـضي     .. وجدية وحذر 

أن األميــر فهــد لــم يــذكر منظمــة التحريــر   "ثــم أوضــح النــاطق  ". بعــد اجــراء مفاوضــات مــع إســرائيل 
الحديث قد تضمن دالالت مؤيدة لمبادرة الرئيس "كما اشار الناطق إلى أن ". الفلسطينية في حديثه

اشــياء جديــدة فــي تــصريحات االميــر وعلــى رأســها، أن   " إســرائيل"وهكــذا وجــدت ". لميةالمــصري الــس
األمير قد خفف مـن الموقـف الـسعودي الـسابق، ولـم يـشر أيـضاً إلـى منظمـة التحريـر الفلـسطينية،             

ولذا وجـه منـاحيم بـيجن     . وفوق هذا وذاك، فانها قد تضمنت دالالت تأييد لمبادرة الرئيس المصري          
أن مــن يريــد : "لعــدو دعــوة لالميــر فهــد علــى غــرار الــدعوة التــي وجهــت للــسادات بقولــه   رئــيس وزراء ا

وهكــذا كانــت ردود اطــراف كامــب ". التفــاوض سنــستقبله فــي القــدس كمــا اســتقبلنا الــرئيس الــسادات 
  .ديفيد على تصريحات األمير فهد، وقد تضمنت الترحيب واالعتراف بان تغييرا قد حصل

، "تحفظه على نفـسه "لدى اطراف أخرى أعلن " غير محمودة"هد ردودا   وعندما اثارت تصريحات ف   
لقــد علقــت بعــض الــصحف العربيــة     : "فــادلى بتــصريح جديــد لــو كالــة االنبــاء المغربيــة جــاء فيــه        

واالجنبيــة، كمــا علقــت أيــضاً بعــض الــدول مباشــرة أو عبــر اعالمهــا علــى هــذا الحــديث بمــا يتــضمن    
ما ينحرف بـه عـن مقاصـده، محاولـة بـذلك أن تظهـر المملكـة        تأويال لمعطياته وتفسيرا لمضمونه ب    

وكأنها تؤيد مفاوضات عملية الـسالم الحاليـة أو أنهـا علـى اسـتعداد للقيـام بمبـادرة ذاتيـة أو اقناعيـة                 
التـي  " التفـسيرات "ومـن النفـي يمكـن االسـتدالل علـى الحقيقـة، فـاالمير يقـول أن          ". في هذا المجال  

واالجنبية لتصريحه انحرفت بهـا عـن مقاصـده، فـي حـين اننـا لـسنا            اعطتها بعض الصحف العربية     
ــا         ــي اعطاهـ ــصريحات التـ ــصدد التـ ــا بـ ــا الـــصحف، وانمـ ــي اعطتهـ ــأويالت التـ ــسيرات والتـ ــصدد التفـ بـ
للصحيفة والتي لم ينفها مطلقا، وانما اضاف اليها تصريحا جديدا بالعربية، هذه المـرة، ألغـراض        
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ومــن ناحيــة أخــرى، فمــا أن   ". لواشــنطن بوســت "صريحات وهــو يختلــف عــن تــ  . االســتهالك الــداخلي 
بالتصريح الجديد لألمير فهد، حتى ردت عليه بالدليل القـاطع،      " الواشنطن بوست "سمعت صحيفة   

  .عندما أعلنت أنها تحتفظ باقواله مسجلة بصوته، وتضعها تحت تصرف من يريد التأكد منها
 إلـى تـصريحات األميـرين، وهـذا تقليـد متبـع       ويجدر بالذكر أن وسـائل االعـالم الـسعودية لـم تـشر       

العـالم  "من قبل الحكـام الـسعوديين، فعنـدما يريـدون المزيـد مـن االفـصاح عـن وجههـم الحقيقـي لــ             
وما تطبيق هذا التقليد على هـذه التـصريحات اال دليـل علـى أن مـا      . يلجأون إلى الرطانة " الخارجي

كـل مـا سـبق فـان تعقيـب الـسادات علـى تـصريحات         باالضافة إلى   . قاله األمير لم ينحرف عما قصده     
وبعـد تـصريح فهـد الجديـد الـذي      ". ولكـنهم خـائفون  "أيضاً بما يوضح عبارة    " تحفظه"فهد جاء بعد    

بعـده بعـشرة   . ، بل اكدها بعدم نفيه لها"واشنطن بوست"لم يتضمن ابدا نفيا لتصريحاته السابقة لـ    
مقالبلة مع وزير االعـالم الـسعودي الـذي هـو اآلخـر      " يالنهار العربي والدول"أيام فقط، نشرت مجلة  

هل يمكنه توضيح ما ذكر في الواليـات المتحـدة عـن    : "لم ينف ما قاله األمير، بل أكده، فعندما سئل   
فـي الحقيقـة إن   : "حول ازمة الشرق االوسـط؟ اجـاب قـائالً        " الواشنطن بوست "حديث األمير فهد في     

ذا هـو ابـرز مـسعى سـعودي فـي العالقـات الـسعودية ـ المـصرية          ه. استنفذت خطوة السادات اغراضها
والمـــسؤولون المـــصريون " الـــرئيس المـــصري"وقـــد تنـــاغم معـــه . بعـــد اعـــالن الـــصفقة بـــشأن الفـــيلم

اســتعدادهم لمــساعدة الحكــم الــسعودي إذا مــا تعــرض الي      "فاضــافوا إلــى تــرحيبهم بالتــصريحات    
 أراضـيهم إلـى قواعـد أمريكيـة  لحمايـة الحكـام             بـل وعـن اسـتعدادهم أيـضاً لتحويـل         ". تهديد خارجي 

واالمثلـة  . وقد اطنبـوا فـي اسـتعدادهم المـشترك هـذا     . السعوديين خصوصا، ومشايخ الخليج عموما    
وقـي حــديث ادلـى بــه   ". ١٩٨٠/ ١/ ٢٨"علـى ذلــك كثيـرة ومنهــا، مـا ورد فــي خطـاب القــاه الـسادات يــوم      

سن عنـدما يقـول بعـض المـشايخ فـي الخلـيج اننـا        حـ : "قـال فيـه  " الهيرالد تربيـون "السادات لصحيفة   
إن مــا يقولــون يــدعوا  .. لــسنا فــي حاجــة إلــى مــساعدة مــن أي احــد واننــا ســوف نــدافع عــن انفــسنا       

ــدم        ــنهم، وســـوف اقـ ــع عـ ــانني ســـوف ادافـ ــم فـ ــالرغم مـــن جهلهـ ــه بـ ــوح انـ ــي اقـــول بوضـ للـــسخرية واننـ
فالـسادات اذاً لـن ينتظـر طلبـا     ". طرالتسهيالت للواليات المتحدة للوصول اليهم إذا ما تعرضوا للخ      

ولـم ال ينتظـر الـسادات       . وليقدم تـسهيالت للواليـات المتحـدة للوصـول الـيهم          ! منهم ليهب لنجدتهم  
طلبـا مـنهم؟ ألنهـم جهلـة، وألنهــم غيـر رشـداء، فالطلـب اذاً يجـب أن يــأتي مـن الوصـي، والوصـي هــو            

إذا مــا احتاجــت المملكــة العربيــة  : "يــهوفــي حــديث لــه امــام قيــادات حزبــه جــاء ف  . الواليــات المتحــدة
السعودية إلى المعونة االمريكية وانتابها الشعور بالخوف من أن يقيم أمريكيون فوق اراضيها فانني          
". اعـرض أن يـأتي إلـى مـصر كـل مـا هـي بحاجــة إليـه وأن يـدافع عنهـا األميركيـون انطالقـا مـن مــصر             

ف األمـريكيين للـدفاع عـن الحكـام الـسعويين           فالسادات يضع االراضي والقواعد المصرية تحت تصر      
وما ورد أيضا في تـصريح لـرئيس الـوزراء        . من استقدامهم حسب ما يعتقد السادات     " يخافون"الذين  

الكويتيـة إلـى مـصادر    " الـوطن "وما نسبته صحيفة .السابق، مصطفى خليل، الذي ادلى به في باريس      
أن واشـنطن تـدرس   "ا نقلتـه وكالـة رويتـر مـن     ، ومـ "قاعدة في مـصر تطـل علـى الـسعودية    "أمريكية عن  
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حاليــا العــرض الــذي قدمــه الــرئيس المــصري للواليــات المتحــدة باســتخدام التــسهيالت العــسكرية       
  ".المصرية للدفاع عن دول الخليج وخاصة السعودية

االمير فهد وضع النقاط على الحروف، فحديثه أوضح موقف المملكة المعلـن منـذ مـدة طويلـة            
تغييرا في الموقف السعودي، والحديث الذي ادلى به االمير فهد هو الموقـف الـسعودي   وليس هناك   

فهل هناك تأكيد أكثر من هذا التأكيد؟ فوزير االعالم لم يقل أن تـصريح        ". الذي اعلناه أكثر من مرة    
فهد لم يوضح الموقف السعودي ولم يقل أيـضاً أن تـصريح فهـد لـيس هـو الموقـف الـسعودي، وانمـا           

والحـديث الـذي ادلـى بـه األميـر فهـد هـو الموقـف الـسعودي               .. أنه وضع النقـاط علـى الحـروف       ": قال
ولـم يقــل أنـه اغفــل منـه نقطــة واحـدة، بــل ولـم يــشر الـى أي تحريــف أو       ". الـذي أعلنـاه اكثــر مـن مــرة   

. فهل هناك شك بعد هذا فـي ان مـا قالـه األميـر قـد قـصده وعنـاه؟ هـذه واحـدة         . تزوير ألقوال األمير 
وهــل هنــاك . مــن مبــادرة ســعودية جديــدة " الواشــنطن بوســت" الثانيــة، فتتعلــق بمــا تحــدثت عنــه  أمــا

وهـذا تأكيــد  ". اعتقـد أن مــا فـسر هــو فهـم جديــد للمبـادرات الــسعودية    : "مبـادرة جديــد؟ اجـاب الــوزير  
 !يضاف الى التأكيدات األخرى، فما نشر هو فهم جديد ال لمبادرة واحدة وإنما للمبـادرات الـسعودية            

كـان فـي ودنـا أن يفهـم     . وليست هناك من مبادرات سعودية جديدة: "ثم اضاف الوزير على ذلك قائالً   
هذا الكالم منذ مدة طويلة ويبدو أنه وجد اآلن آذانـا مـن اصـبحت صـاغية؟ وال نعـرف مـن هـو الـذي            

رة، امـا مـن   اذاً هي مباد! من اهللا عليه بان يفهم فهما صحيحا وجديدا المبادرات السعودية السابقة؟   
اين أتت؟ فجواب ذلك نتركه للصحف العربية واالجنبية التي تحدثت عن تصريحات فهد باعتبارها         

، والـــسياسة والقـــبس "الـــرأي العـــام"ومنهـــا الـــصحف الكويتيـــة كــــ " مبـــادرة ســـعودية للـــسالم الـــشامل"
  . ها االول، والتي انفردت تصريحات فهد بعناوينها، وتصدرت صفحات١٩٨٠/ ٢٦/٥الصادرة بتاريخ 

وأخيــرا فــان العالقــات الــسعودية ـ المــصرية ربمــا تكــون المعنيــة الوحيــدة مــن هــذه التــصريحات،       
باعتبارها طوق النجاة التي وعد بها السادات، وباعتبارها أيضا مخرجا للمـأزق الـسعودي، باالضـافة      

ــة        ــه تعتبــر بمثاب ــة"الــى أن عــودة العالقــات إلــى مــا كانــت علي ى طريــق الحــل  لنقلــة جديــدة علــ  " عتب
. الـداخلي بالعـدو الخـارجي     " العـدو "االستسالمي الشامل، لقد تعارف السادات واضرابه علـى تـسمية           

إن النظـام المـصري بتطوعـه هـذا يحـك علـى جـرح الحكـم                ". المصلحة"والخلط بينهما لمقتضيات    
وهـذا  ". الترغيـب والترهيـب  "السعودي من جهة، ويـؤجج المخـاوف لديـه مـن جهـة أخـرى وفـق قاعـدة              

علــى الحكــم الــسعودي أن يــسمح للطــائرات األمريكيــة والمــصرية   " املــت"يفــسر احــد األســباب التــي  
التي قامت في شهر كانون الثاني الماضي بمنـاورات مـشتركة بـالتحليق فـي مجالـه الجـوي، والزيـارة         

ان فـي  لكـل مـن الـسعودية ومـصر وعمـ     " ديفيـد جـونز  "المشتركة التي قام بها رئيس االركان االمريكـي   
  .الفترة الواقعة بين نهاية شهر أيلول وبداية تشرين أول

أما المسعى السعودي الثاني البارز، فقد تمثل في تصريح لألمير سعود الفيـصل وزيـر الخارجيـة          
أن جميـــع الـــسعوديين يرغبـــون فـــي التغلـــب علـــى النـــزاع بـــين مـــصر والـــدول   : "الـــسعودي الـــذي قـــال

الحكام الـسعوديين، فهـم الـذين يتوقـون     " جميع السعوديين" قصد بـ وبالتأكيد أن الوزير قد  ". العربية
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ذات مغـزى، وخـصوصا فـي ضـوء مـا تناقلتـه االنبـاء عـن وجـود                " جميـع "وكلمـة   ". النـزاع "للتغلب علـى    
وتحسبا لردود الفعل عاد األمير . خالفات بين الحكام السعوديين بشأن الموقف من السادات ونظامه

أن حــل الخالفــات القائمــة بــين "عنــدما أكــد " الــسعوديين" خلــط جميــع وخلــط جميــع العــرب بعــد أن
ولــم ". مــصر والــدول العربيــة هــو أمــر مرغــوب فيــه فــي جميــع الــدول العربيــة بمــا فــي ذلــك الــسعودية  

يوضح الوزير ما اسـتجد فـي موقـف الـسادات لكـي يـدلي تـصريح كهـذا، الشـك أن مـا وراء االكمـة مـا                     
و تمهيــد وتوطئــة لخطــوات انــضجت فــي القــاع ويــراد لهــا البــروز الــى    فلعلهــا تهيئــة نفــسية أ ! وراءهــا
  .السطح

وباالضـافة إلــى كــل مـا ســبق كانــت هنـاك سلــسلة مــن الخطـوات واالجــراءات ذات صــلة بالعالقــات     
أن "السعودية ـ المصرية ومنها، أن وزيـر الماليـة واالقتـصاد القـومي الـسعودي قـد كـشف النقـاب عـن           

ت قرارها بتجميد الودائع العربية في البنوك المصرية وابلغـت صـندوق   الحكومة السعودية قد سحب   
إلــى وزيــر الماليــة  " الجزيــرة"نقــال عــن صــحيفة  " الــسياسة"ونــسبت صــحيفة  ". النقــد الــدولي بــذلك 

أن الودائـع العربيـة   "ثـم اشـارت إلـى      ". أن هذه المشكلة قد انتهـت     : "واالقتصاد الوطني السعودي قوله   
". تخـص الكويـت والمملكـة العربيـة الـسعودية     " الفـي مليـون دوالر   "ليـوني دوالر    في مصر والتي تبلغ ب    

أن النزاع بين مصر والسعودية والكويت حول ودائع "وقد اكد نائب محافظ البنك المركزي المصري 
سعودية وكويتية فـي البنـوك وبعـد الغـاء تجميـد الودائـع جـاء دور التعاقـد مـع المدرسـين والخبـراء،                      

ــة القادمــة مكتــب ولجــان       ": "الجمهوريــة"يفة فقــد قالــت صــح   ــام القليل ــدأ فــي القــاهرة خــالل االي يب
التعاقد السعودية الختيار عدد من المدرسين المصريين لتغطية احتياجات قطاع التعليم السعودي      
بـــدل الــــذين انتهــــت اعــــارتهم، واختيــــار عــــدد أخـــر مــــن الخبــــرات المــــصرية ال حتياجــــات االجهــــزة   

لتعاقد مع المدرسين والخبراء جاء دور تجديد عقود المتعاقدين مـع االزهـر أثـر          وبعد ا ". الحكومية
 وافتنا صحيفة ١٩٨٠/ ٦/ ٢٤وبتاريخ . تنسيق قد تم بين وزارة المعارف السعودية وادارة االزهر بمصر

الـــسلطات المـــصرية تـــرفض طلـــب الخطـــوط الـــسعودية بزيـــادة الـــرحالت  : "بعنـــوان كبيـــر" الجزيـــرة"
جـاء فيـه أنـه تأكـد لهـا عـدم موافقـة الـسلطات المـصرية علـى هـذه الـرحالت              ".  القاهرة االضافية إلى 

ــادة الـــرحالت      ــاعهم بقبـــول زيـ ــع المـــسؤولين المـــصريين ال قنـ ــة مـ واكـــدت أيـــضاً أن االتـــصاالت جاريـ
ونالحظ هنا أن السلطات المصرية هي التي رفضت في حـين أن الـسطات الـسعودية هـي          ". االضافية

الـشرق  "وأخيـرا ذكـرت   .  الرفض فان لجانها تواصل سعيها القناع الجانب المصري   التي طلبت، ورغم  
تم االتفاق بين الخطـوط الجويـة العربيـة الـسعودية وشـركة مـصر       " أنه   ١٩٨١/ ٢٨/٣بتاريخ  " االوسط

للطيران على استئناف رحالت الخطوط العربية السعودية المباشرة بـين المدينـة المنـورة والقـاهرة         
المدينــة "ة رحــالت اســبوعيا، وصــرح بــذلك نائــب مــدير الخطــوط الــسعودية لــصحيفة     بمعــدل ثالثــ 

بعـدها جـاء دور وزيـر االعـالم المـصري ومـا قيـل عـن            ". أن تسيير الرحالت سيتم قريبا    : وقال" المنورة
تتكتم القـاهرة  : "الكويتية بقولها" الوطن"والتي كشفت عنها صحيفة " للسعودية"زيارة سرية قام بها   

يــارة ســرية قــام بهــا الــسيد منــصور حــسن وزيــر االعــالم المــصري للــسعودية واجتمــع خاللهــا        علــى ز
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ونـسبت  ". باألمير فهد ولي العهد والنائب األول لـرئيس الـوزراء لبحـث العالقـات المـصرية الـسعودية         
ثــم ". أن الــسيد حــسن زار الــسعودية  مــرة اخــرى ســابقة: "الـصحيفة ايــضاً الــى مــصادر مطلعــة قولهــا 

البيروتيـة إلـى مـصادر دبلوماسـية عربيـة فـي        " الـسفير "ور الوفد العسكري حيث نسبت صـحيفة        جاء د 
أن وفــد عــسكريا مــصريا وصــل الــى الــسعودية قبــل ايــام فــي زيــارة رســمية تــستغرق            : "بيــروت قولهــا 

ونفـى أيـضاً مـصدر سـعودي     ". الـخ .. اسبوعين ألجـراء مباحثـات حـول التنـسيق العـسكر بـين البلـدين              
وهكـذا كـان شـأن المـسؤولين     . سبته الـصحيفة إلـى مـصادر دبلوماسـية عربيـة فـي بيـروت           مسؤول مـا نـ    

ــة       . الــسعوديين، فهــم نفــي ال ينقطــع    ــة إلــى مجل ــاء العراقي الكفــاح "وعقــد أســبوع نــسبت وكالــة االنب
أن وفـدا عـسكريا مـصريا ورفيـع المـستوى زار الريـاض سـرا        : "فـي عـددها  االسـبوعي ـ قولهـا      " العربـي 

ثــم ". واثنــان برتبـة لـواء  ) ص( الماضـي، وأنــه يتـألف مـن أربعـة ضــباط احـدهم طيـار تــ        أواخـر الـشهر  
أن الوفد قام بتفقد بعض الرياض سرا أو اخر الشهر الماضي، وأنه يتألف من أربعة :  "اضافت قائلة

أن الوفـد قـام بتفقـد بعـض     : "ثـم ضـافت قائلـة   ". ضباط أحدهم طيار برتبة عميـد واثنـان برتبـة لـواء           
قــع العــسكرية الــسعودية وأجــرى محادثــات مطولــة للتنــسيق العــسكري بــين الريــاض والقــاهرة      الموا

  ".بالنسبة الى حرب الخليج
، "السعودية تفرج عن طائرة استطالع مصرية حلقت فوق الكعبة الشريفة دون اذن: "وتحت عنوان 
ربيــة الــسعودية أن المملكــة الع: "المــصرية قولهــا" أخــرى ســاعة"الــى مجلــة " القــبس"نــسبت صــحيفة 

باكاديميـة البحـث   " االستشعار من البعد"قامت أخيرا باحتجاز طائره استطالع مصرية تابعة لحركة       
العلمـي والتكنولوجيـا كانــت فـي مهمــة علميـة وطــارت فـوق الكعبــة الـشريفة دون تــصريح ثـم افرجــت        

  ".عنها بعد معرفة المهمة التي طارت من اجلها
ألــف دوالر، وازداد عــدد " ٧١٢" البرتقــال الــى الــسعودية بمــا قيمتــه وأخيـراً ولــيس آخــراً، تــم تــصدير 

فــي " الــسعوديين"وتجــاز عــدد الطــالب % ١٥ـــ % ١٠ بنــسبة تتــراوح بــين ١٩٨٠الــسواح الــسعوديين عــام 
مــصر خمــسة آالف طالــب، جــاء ذلــك فــي تــصريح للمستــشار العلمــي الــسعودي فــي مــصر لجريــدة        

ــرة" ــاد  ". الجزيـ ــول يكـ ــي اال ان نقـ ــا بقـ ــسعودي  ومـ ــراء الـ ــون االجـ ــسلبي" يكـ ــة  " الـ ــو مقاطعـ ــد هـ الوحيـ
ــا المـــادة؟ فألنهـــم مـــن  ! الممثلـــين المـــصريين الـــذين اشـــتركوا فـــي الفـــيلم ، ومقاطعـــة انتـــاجهم   امـ

. وألنهم أيضاً كما قالت بعض الصحف الموالية للسعودية ممن أيدوا اتفاقية كامب ديفيد" الشاذين"
وطالما أن األمر كذلك فالبد اذاً " الطليان"وانما الذنب على ! أما صناع كامب ديفيد فال ذنب عليهم      

ــة رويتــر بتــاريخ     ! مــن اعــادة العالقــات طــال األمــر أم قــصر      إلــى ١٩٨٠/ ١٠/ ١٣ولعــل مــا نــسبته وكال
أن دولة عربية أرسـلت  : "االسبوعية المصرية يحمل تباشير جديدة، حيث قالت     " اخبار اليوم "صحيفة  

أن تلـك الدولـة   "واضـافت الـصحيفة   ".  فـي اسـتئناف العالقـات مـع مـصر      مبعوثا إلى القـاهرة للبحـث     
العربيــة ـ التــي لــم تــذكر أســمها ـ ادركــت أن القــاهرة كانــت علــى حــق فــي مبادرتهــا األخــرى لحمايــة            

وعلـى كـل حـال    " جزر القمر"ربما ! فمن يا ترى تلك الدولة العربية؟   ". الحقوق واألماني الفلسطينية  



  ٩٩

ومـا  : "ولة السعودية هي المقـصودة، بـل ونتمنـى أن ال يكـون غيرهـا أيـضاً ولكـن          نتمنى أن ال تكون الد    
  ".نيل المطالب بالتمنى

  الفيلم والدول األخرى: سادساً
لقــد تعــددت الجبهــات علــى النظــام الــسعودي بــشأن الفــيلم، فبعــد بريطانيــا وهولنــدا والواليــات       

وزلنـده وغيرهـا مـن الـدول عنـدها اتـسع       المتحدة ومصر بـرزت اسـتراليا والـسويد وكنـدا والنـرويج وني        
االولـى، الرغبـة فـي تحاشـي توسـيع      : الخرق واستعصى الرتق، فتجاذبـت الـسلطات الـسعودية نزعتـان     

التقــاء تــسليط مزيــد مــن االضــواء علــى اتــساع نطــاق عــرض الفــيلم، فلــيس مــن       " المواجهــة"نطــاق 
ر أنــه ال زال حبــيس دويــالت  مــصلحة الحكــام الــسعوديين اال أن يظهــروا ضــيق نطــاق عرضــه، باعتبــا    

ومـن ناحيـة أخـرى اتقـاء الفـضيحة باسـدال الـستار         ! معدودة ال يتجـاوز عـددها اصـابع اليـد الواحـدة           
علـى هـذه الحملــة التـي كـان الهجــوم فيهـا علـى الفــيلم يـستوى والمـديح، فكــل منهمـا يـذكر بــالفيلم           

يين، فـال يـذكر الفـيلم اال    الذي اصبح وقـع الحـديث عنـه كوقـع المطـارق علـى رؤوس الحكـام الـسعود                  
ــة، . اذاًَ فــالمطلوب اســدال ســتار مــن النــسيان عليــه وبــسرعة    . ويقــرن بــذكره مسلــسل المخــازي   الثاني

الرغبة في عدم تجاهل ما تتناقلـه وسـائل االعـالم الخارجيـة المقـروءة منهـا والمـسموعة باعتبـار أن              
نـساب اصـداءها الـى سـائر االجـزء      عالم اليوم يشبه االواني المستطرقة، فـاي حـديث فـي جـزء منـه ت          

ومن هـذه الزاويـة حاولـت وسـائل االعـالم الـسعودية، أن تـشير وعلـى نحـو ضـيق، الـى اخبـار مقتـضية                     
 بموقـف اسـتراليا، اذ   ١٩٨٠/ ٤/ ١٦وافتنا بعض الصحف السعودية يـوم    : ومنتقاة حول الفيلم، فمثال   

 أمـــس مــن محطـــة التلفزيـــون  فــي ســـيدني طلبـــت الحكومــة االســـترالية  ": "الريـــاض"قالــت صـــحيفة  
المــستقلة عــدم بــث الفــيلم البريطـــاني الــذي اســتهدف اإلســاءة إلـــى األمــة اإلســالمية والنيــل مـــن           

ــاص   ــه خـ ــسعودية بوجـ ــة الـ ــة العربيـ ــة   . المملكـ ــترالي بالنيابـ ــوزراء االسـ ــيس الـ ــغ رئـ ــوني"وابلـ " دوج انتـ
ت بين استراليا والمملكة المحطة التلفزيونية أن عرض الفيلم المسمى مقتل أميرة سيضر بالعالقا
فــي  " دوج انتــوني "وقــال  . بوصــفه هجومــا صــارخا ضــد حكومــة المملكــة وضــد التعــاليم االســالمية        

. أننــي ال اشــك مطلقــا فــي أن عــرض الفــيلم فــي اســتراليا سيــضر بعالقــة البلــدين       : البرلمــان أمــس 
لقد جاء قول ". رىواضاف أن رد فعل الحكومة واستراليا ومن المحتمل بعض الدول االسالمية األخ

فقد نشرت " الجزيرة"أما صحيفة . الصحيفة هذا في ذيل مقال مطول عن عرض الفيلم في هولندا
ــر    ــوان كبيـ ــت عنـ ــر تحـ ــرة    : "الخبـ ــل أميـ ــيلم مقتـ ــسبب فـ ــالمي بـ ــتياء عـ ــدة    " اسـ ــشرته جريـ ــين نـ ــي حـ فـ

ة التحــذير مــن االســاءة للعالقــات الــسعودي   :"علــى هيئــة خبــر مــستقل تحــت عنــوان صــغير    "المدينــة"
وقد تفاوتت الصحف السعودية الثالث فيما نسبته إلى رئيس الوزراء االسـترالي بالنيابـة      "االسترالية  

فمـا هـو   . اال أنها حرصت على اجتزاء ما يسر الحكام الـسعوديين، متحاشـية ذكـر الموقـف الحقيقـي               
 المراقبــون فــي كــانبيرا صــرح : "الكويتيــة التــي قالــت " الــرأي العــام "ذلــك الموقــف؟ نتــرك االجابــة لـــ   

السياسيون بان الخالف السياسي حول الفيلم التفلزيوني البريطاني الذي اثـار الجـدل سـيمتد إلـى              
".  قدما في خططها الخاصـة لعـرض الفـيلم   ٧استراليا اذا مضت القناة التلفزيونية التجارية القناة        
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ثـــم اضـــافت . ديةاذاً القنـــاة التجاريـــة قـــد قـــررت عـــرض الفـــيلم، وهـــو أمـــر اغفلتـــه الـــصحافة الـــسعو  
 قد اشتركت في تمويل الفـيلم التـسجيلي وتمتلـك    ٧ومما يذكر أن القناة     : "الصحيفة الكويتية قائلة  

وهــذا هــو األمــر األخــر الــذي اغفلتــه الــصحف الــثالث، فــالفيلم لــيس فيلمــا بريطانيــا      ". حــق عرضــه
 القنـاة دراسـة عواقـب     وكانت الحكومة االسترالية قد طلبت من ادارة      : "فحسب، وإنما هو فيلم بقولها    

ومما يذكر أن للحكومة السلطة القانونيـة لمنـع عـرض الفـيلم اال انهـا حتـى اآلن لـم                 . عرض الفيلم 
األول، أن الحكومة طلبت من القناة دراسة عواقب عرض : وهنا نالحظ أمرين". تتحرك لمنع عرضه  

عـرض الفـيلم اال أنهـا لـم     والثاني، أن للحكومـة سـلطة قانونيـة لمنـع        . الفيلم ولم تطلب عدم عرضه    
" الريـاض "أمـا مـا نـسبته صـحيفة     . تتحرك لمنع عرضه، وكالهما اغفال من قبـل الـصحف الـسعودية        

الى الحكومة االسترالية، ورئيس الوزراء االسترالي بالنيابة مـن أن الفـيلم قـد اسـتهدف االسـاءة إلـى             
حكومـة المملكـة وضـد التعـاليم       هجومـا صـارخا ضـد       "ويعتبـر   .. االمة االسالمية والنيل من المملكة    

 أيـضاً  ١٩٨٠/ ١٦/٤فـي هـذا اليـوم    ! ، فال يعدو كونـه مـن وضـع الـصحيفة السـباب اعتباريـة         "االسالمية
تجاهلـت الـصحف الــسعودية موقـف الـسويد الــذي تناقلتـه وكـاالت االنبــاء ونـشرته الـصحف العربيــة         

) لينارات اهرنبـورج (م صرح السيد    في استوكهو ل  : "الكويتية" السياسة"واالجنبية حيث قالت صحيفة     
احد كبار رجال التلفزيون السويدي أن السويد ترغب في عرض الفيلم البريطاني مـوت أميـرة، وقـال     

وفق بنود اتفاقنا : السيد اهرنبورج ردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالقلق جراء رد فعل سعودي      
واضــاف .  عــرض الفــيلم ولــيس قبــل ذلــك مــع الحكومــة الــسويدية فــان أي شــكاوء يمكــن بحثهــا بعــد  

الفرنـسية يـوم غـد الخمـيس لحـضور الـسوق الــدولي       " كـان "الـسيد اهرنبـورج أنـه سـيتوجه الـى مدينـة       
لشراء افالم تلفزيونية حيث يتفاوض على شراء الفيلم الذي اثار زوبعة في العالقات بـين الـسعودية           

ابـة اسـبوع طالعتنـا صـحيفتان سـعوديتان      وبعـد قر ". وبريطانيا مـن ناحيـة وهولنـدا مـن ناحيـة أخـرى          
خطــوة جرئيــة حرصــا "، و"الــسويد تــرفض عــرض فــيلم مـوت أميــرة : "بخبـر عــن الــسويد تحــت عنـواني  

ولكـن مـا نـشر    ". السويد تشتري حق عرض فـيلم مـوت أميـرة   .. على عدم المساس باالسالم والمملكة    
يات في التلفزيـون الـسويدي قـرار    تحت هذين العنوانين كان متفاوتا، فبينما عزا رئيس قسم المشتر      

العدول عن شرائه الى سعره المرتفـع كمـا ورد فـي صـحيفة الـشرق االوسـط، عـزت صـحيفة المدينـة                    
الحكومة السويدية التي اشـترت حقـوق عـرض فـيلم مـوت أميـرة التلفزيـوني            "العدول عن عرضه الى     

ثـم نـسبت الـى    ". الـسيويد حتى تقطع الطريق على أي شركة تلفزيونية سويدية لـشرائه وعرضـه فـي                
أنهـــا اقـــدمت علـــى هـــذه الخطـــوة حتـــى تحـــافظ علـــى عالقاتهـــا القويـــة  "وزارة الخارجيـــة الـــسويدية 

  ". الخ.. ومصالحها مع المملكة العربية السعودية
، انفـردت جريـدة الجزيـرة بنـشر تـصريح لـرئيس وزراء نيوزلنـده عـن موقـف          ١٩٨٠/ ٤/ ١٨وفي يوم  

أن رئيس وزراء نيوزلنده أعرب عن امله في ان ال يعرض الفيلم : حواهالحكومة حول عرض الفيلم وف  
اســتنكار حكــومي وشــعبي واســع فــي   : "ووضــعت صــحيفة الجزيــرة التــصريح تحــت عنــوان   . فــي بــالده 

وهـذا يوضـح الرغبـة    . حيث جاء ذلك في ذيـل خبـر عـن بـنغالدش    ". بنغالدش لعرض فيلم موت أميرة  
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 انفـردت الريـاض بتـصريح    ١٩٨٠/ ٤/ ٢١وفـي يـوم   . ق العـرض في عدم ترويج ما يشم منـه اسـتاع نطـا     
مــن حــق الحكومــة االيطاليــة أن تمنــع عــرض هــذا الفــيلم فــي اجهــزة      : "للــسفير االيطــالي جــاء فيــه  

ــمية  ــالم الرسـ ــيس       .. االعـ ــمية فلـ ــر الرسـ ــستقلة وغيـ ــون المـ ــركات التلفزيـ ــات وشـ ــسبة لالذاعـ ــا بالنـ أمـ
. وهـذا كـل مـا نـشر اليـوم فـي هـذا المـضمار        ". فـيلم للحكومة االيطالية الحق في منعها من عـرض ال        

الفــيلم المــشبوه لــن يعــرض  : "خبــرا مقتــضبا تحــت عنــوان " عكــاظ"وبعــد اربعــة ايــام نــشرت صــحيفة  
أن متحدثا باسم محطات التلفزيون الكنديـة التابعـة للدولـة والمحطـات الخاصـة               : "جاء فيه " بكندا

المحطات التلفزيونية بكندا سواء في تلك التابعة صرح بان الفيلم البريطاني المشبوه لن يذاع في 
اال من وضع الصحيفة تمشيا مع ما هو مطلـوب مـن   " المشبوه"وما صفة ". للدول أو لشركات خاصة  

وفـي هـذا اليـوم أيـضاً تجاهلـت      . وسائل االعالم السعودي بان تقـرن الفـيلم بـشتى االوصـاف القبيحـة      
النـروج تقـرر عـرض فـيلم مـوت أميـرة       : " فتحـت عنـوان   الصحف السعودية قرار النروج بعـرض الفـيلم،       

ــا   ــد بريطانيـ ــسعودية ضـ ــراءات الـ ــم االجـ ــحيفة  " رغـ ــرت صـ ــرب"ذكـ ــون  ": العـ ــة والتلفزيـ ــة االذاعـ أن هيئـ
ثـم توقفـت الـصحف    ". النرويجي قررت شراء نـسخة مـن الفـيلم المـذكور وعرضـه باسـرع وقـت ممكـن              

: رق االوسط في عددها االسـبوعي بقولهـا   السعودية عن متابعة عروض الفيلم وانفردت صحيفة الش       
أعلــن المــشرفون علــى اخــراج هـــذا الفــيلم فــي لنــدن أن حقــوق عـــرض الفــيلم قــد بيعــت لـــشركات            "

ثـم  ". بلـدا، منهـا المانيـا الغربيـة وايطاليـا وفرنـسا والواليـات المتحـدة األمريكيـة              " ٢٥"تلفزيونية فـي    
قاً ـ بعد القرار السعودي الحاسـم ـ معرفـة     وسيكون من المثير ح: "عقبت الصحيفة على ذلك بقولها

". كم من الحكومات سوف تدير اذنا صماء لمخطر االجراءات االنتقامية مـن العـام االسـالمي باسـرة         
بلـدا رغـم   "  ٢٥"وهذا يعني انه في أقل من شـهره بيعـت حقـوق عـرض الفـيلم لـشركات تلفزيونيـة فـي           

وتجـدر االشـارة أيـضاً إلـى أن الـدول التـي منعـت           . سعره المرتفع وهو أمـر يوضـح مـدى االقبـال عليـه            
الشركات من عرض الفيلم في محطات التلفزيون العامة والخاصة لـم تحـل دون عرضـه فـي صـاالت        

وباعتـه  " فيـديو كاسـيت  "ومن ناحية أخرى قامت شركات عديدة بطباعة الفيلم على اشـرطة   . السينما
وغيرهـــا مـــن " ســـكاند فيـــديو السويـــسرية"شـــركة : فـــي انحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم ومـــن ذلـــك مـــثال 

  .الشركات
ويرجـع ذلـك إلــى   ". مـوت أميـرة  "والخالصـة أنـه لـم يحـظ فـيلم وثـائقي باهتمـام كمــا حظـى فـيلم          

" الهستريا"من الفيلم وما اثارته هذه " الهستيري"عوامل عديدة ومن بينها موقف الحكام السعوديين 
الشارة الى الموقف السعودي باعتباره مسؤوال الى من تشويق وترويج له، مما حدا بجهات عدة الى ا       

حد كبير عن تنبيه ولفت انظار الناس إليـه، ومـن ذلـك مـثال، مـا قالـه األميـر عبـد المحـسن بـن عبـد                     
أن الرد على مثل هذه االتهامـات المـسعورة حـق ولكـن اعالمنـا أهـتم بهـا اهتمامـا أكثـر ممـا             : "العزيز

 كبير الى موضوع الفيلم وكان لزاما علينـا أن ال نجعـل لمثـل        كان يجب مما لفت انتباه الناس بشكل      
أن الـضجة التـي تثـار      : "وعقب السفير االيطـالي لـدى الحكـم الـسعودي علـى ذلـك بقولـه               ". هذا قيمة 

كــل ممنــوع : حاليــا حــول الفــيلم تقــدم دعايــة مجانيــة لترويجــه، فــالجمهور عــادة ينطبــق عليــه مبــدأ    



  ١٠٢

سعودية نصيحة السفير االيطـالي وتتحاشـى الممنوعـات التـي       وعسى أن تسمع الحكومة ال    ". مرغوب
اعتبـرت هـذه الـضجة بمثابـة     " الريـاض "اثقلت سجالت دوائر الجمـارك، والغريـب فـي األمـر صـحيفة       

ــوط المــؤامرة "خــيط مــن   ــدما قالــت " خي ــر فــي المــؤامرة مثــل فــي هــذه المحلــة       : "عن الخــيط االخي
ــي     س فقــط فــي بريطانيــا وهولنــدا ولكــن فــي أكثــر     االعالميــة الــصرفة التــي اثيــرت حــول الموضــوع ل

البلدان الغربية حيث امتألت وسائل االعالم بالمقـاالت واالحاديـث عـن الفـيلم وهـذا يعتبـر بـال شـك          
عنــصر تــشويق واثــارة لتكــون الرغبــة فــي مــشاهدة الفــيلم الــرخيص أكبــر وتطلبــه تلفزيونــات بلــدان        

فمـا علـى صـحيفة    " مـؤامرة "ي قـد اعتبـر الفـيلم    وإذا كـان الحكـم الـسعود     ". أخرى، وهذا ما حدث فـال     
وتجدر االشارة أيضا ! اال أن توضح من هو المسؤول عن هذا الخيط من خيوط المؤامرة؟     " الرياض"

مدير البـرامج فـي هيئـة التلفزيـون     " بيتر ماغاي"قد نسبت الى السيد   " الشرق االوسط "إلى صحيفة   
المملكة العربة السعودية بشأن موضوع يحظى باهتمـام  أنه ال يريد أن ينصح    : "العام االمريكي قوله  

ثـم عقبـت الـصحيفة علـى ذلـك      ". حكومي فيها ولكنه يعتقـد أن رد الفعـل الـسعودي لـم يكـن مناسـبا              
أمـا مجلـة   ". وكان يقصد أن الرد االفضل ربما كان تجاهـل الفـيلم  : "بوضع العبارة التالية بين قوسين  

أن الحملـة الموجهـة ضـد فـيلم مـوت أميـرة       : "لفـيلم بقولهـا  فقـد ختمـت مقـاال لهـا حـول ا         " نيوزويك"
كالجهود األخرى المبذولة في سبيل ممارسة الضغط على األعالم، قد أدت إلى كـسب عـدد أكبـر مـن      

وهــذا قــول صــحيح، ولكــن فــات هــؤالء جميعــا أن الحكــام الــسعوديين الــذين أعمــاهم         ". المــشاهدين
ســماؤهم بآيــات التبجيــل والعظــيم، واالدعــاء بــانهم حمــاة   الغــرور والكبريــاء واعتــادوا علــى أن تقــرن ا 

مــا كــان ســهال علــيهم أن يكــشف بهــذا الــشكل المخــزي بعــض مــن حقيقــة    ! الــدين والــديار المقدســة 
  !واقعهم، أنها لطامة كبرى لذوى الجاللة والفخامة والسمو

        يوميات يوميات يوميات يوميات 
        استجداء التأييداستجداء التأييداستجداء التأييداستجداء التأييد
ات السعودية التأييد فـي معركتهـا ضـد    على الصعيد العربي واالسالمي والدولي استجدت السلط     

الفيلم، وصـرحت حرصـا شـديدا علـى ابـرازه بـل والـنفخ فيـه، فمـا كـان مـن الـصحف الـسعودية اال ان                    
سطت المانشيتات العريضة والعنـاوين الكبيـرة، وافـردت صـفحاتها األولـى للمعركـة واجتـزأت فقـرات               

ولكـن كـان خادعـا مثـل ذلـك       .  كـامال  مناسبة من بعض البرقيات والتصريحات، ونشرت بعـضها اآلخـر         
وأكثر منه خداعا وتضليال تلـك المانـشيتات الـضخمة والعنـاوين الكبيـرة التـي غلـف بهـا،           ! ؟"التأييد"

فقــد ال يــد القــارىء تحتهــا ســوى برقيــة مــن جمعيــة مغمــورة، أو مــن وزيــر اعــالم ال مــارة مجهريــة، أو  
ى بــه الحكــام الــسعوديون، والوقــوف عنـــد     الـــذي حظــ " التأييــد "ولعــل المــرور بـــ    ". مــشتراة "صــحيفة  

  .المضامين ال العناوين خير كاشف لذلك الخداع
ــا   : "بعنــوان ضــخم " المدينــة"لقــد طالعتنــا صــحيفة    ــادات االســالمية والعربيــة فــي بريطاني .. القي

حتـى  " القيـادات االسـالمية والعربيـة    "وما ان يفرغ المرء ما تحت العنوان بحثـا عـن            ". تستنكر وتحذر 
السفراء العرب لدى بريطانيا الذين سيناقشون في اجتماعهم : "أن المقصود بذلك هم أوال " يكشف"
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وزير خارجيـة بريطانيـا موضـوع الفـيلم وآثـاره علـى       " كاريغنتون"العاجل يوم الثالثاء القادم مع الورد    
بيـة فـي    الـسيدان عمـر الحـسن، مـدير مكتـب الجامعـة العر            : وهـم ثانيـا   . العالقات البريطانية العربيـة   

لنــدن، والــدكتور زكــي بــدوى مــدير المركــز لثقــافي االســالمي، اللــذان استــصرحتهما الــصحيفة عــن        
الـسيد سـالم عـزام، رئـيس المجلـس االسـالمي األوربـي،        : وهـم ثالثـا  . الفيلم في لقائين خاصين بهما   

لـسفارة  برقيـات التأييـد التـي انهالـت علـى ا     "باالضـافة إلـى    . الذي أعلن احتجاجه على عرض الفيلم     
". رجال األعمال والنواب البريطانيون الذين هـاجموا عـرض الفـيلم          "وهم أخيراً   ". السعودية في لندن  

الـذين لـم   " رجـال االعمـال والنـواب البريطـانيون    "هذه هي كل القيادات االسالمية والعربية بمـا فـيهم     
سـتنكار فـي مقـال    وتجدر االشارة الى أن الصحيفة وصفت ذلـك اال       . تذكر الصحيفة أسم واحد منهم    

االستنكار الكاسح الذي استقبل بـه قـادة الـراي العـام والهيئـات والمؤسـسات             "آخر لها بنفس العدد بـ      
...". والمراكـز االســالمية فـي طــول بريطانيـا وعرضــها، العمـل الــصهيوني فـي بريطانيــا ضـد المملكــة      

وكانـت عبـارة   " ردود الفعـل  "الـسعودية مـا اسـمته  بــ        " الشرق االوسـط  "وفي اليوم نفسه اوردت صحيفة      
عـــن تـــصريح للـــسفير الـــسوري، الـــسيد عـــدنان عمـــران، واســـتنكار للـــسيد ســـالم عـــزام، االمـــين العـــام   

وبجانـب ذلـك   . احداهما مـن نـادي المغتـربين العـرب     : للمجلس االسالمي االوربي، وبرقيتي احتجاج    
ــى أن    ــات     "اشــارت الــصحيفة إل ــة الــسعودية تلقــت مئ ــات مــن   ســفارة المملكــة العربي الرســائل والبرقي

  ".شخصيات عربية وبريطانية تؤكد تضامنها مع المملكة واستنكار الحملة ضدها
 طالعتنا الصحافة السعودية بعناوين كبيرة ضخمة، فكتبت البالد بـالبنط      ١٩٨٠/ ٤/ ١٤وفي يوم   

". طـاني استنكار عربي ودولي شامل للحملة التي تعرضـت لهـا المملكـة فـي التلفزيـون البري             "األحمر  
وتبعتها ". استنكار واسع للتهجم االعالمي البريطاني على المملكة: "وكتبت الجزيرة بالبنط االسود  

اصــداء اســتنكار واســعة عربيــة واســالمية لحملــة التــشويه الغربيــة  : "جريــدة الريــاض بعنوانهــا الكبيــر
ين متماثلـة، حيـث    ومما يجدر ذكره أن هذه العناوين المتشابهة ادرجـت تحتهـا مـضام            ". ضد االسالم 

لم تحد أي منها عن األخرى قيد انملة، فال تفاوت في ذكر المستنكرين، بـل وال فـروق فـي الكلمـات،                 
وهو عبارة عـن بـرقيتين مقتـضبتين تلقاهمـا     . ويبدو ان النص مصاغ من قبل وكالة االنباء السعودية      

العرض "لصحف الثالث من أن وزير االعالم من نظيريه في قطر والبحرين، باالضافة إلى ما ذكرته ا  
التلفزيوني البريطاني احدث ردود فعل غاضبة لدى عدد مـن المنظمـات والجماعـات االسـالمية فـي                

ففــي لنــدن أعلــن االمــين العــام للمجلــس االســالمي االوربــي عــن اســتنكاره   ، بعــض العواصــم االوربيــة
كمـا اسـتنكر رئـيس المركـز      . وشجبه لهذا الـذي اسـتهدف تـشوية القـيم االسـالمية والتقاليـد العربيـة               

فـاين ردود  ". االسالمي في لندن التغاضـي عـن هـذا العـرض الـذي يـشوه الحقـائق عـن عمـد وتـضليل              
فالمـسألة ال تعـدو   ! وايـن العواصـم االوربيـة؟   !واين المنظمات والجماعـات ؟  !الفعل الفعل الغاضبة؟    

 بالــذكر أن هــذه هــي وجــدير! فــال غــضب والهــم يحزنــون ، فــي لنــدن"تــصريحين صــدرا عــن مــوظفين  
ورئـيس  ، المرة الثانية التي اشير فيها إلى استنكار كل مـن االمـين العـام للمجلـس االسـالمي االوربـي            

". االسـتنكار العربـي والـدولي الــشامل   "وهـو تكـرار يوضـح مـدى     . المركـز الثقـافي االسـالمي فـي لنـدن     
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ثالثـة اسـقطت مـا ذكـره رئـيس      ومـع ذلـك فالـصحف ال   ". اصـداء اسـتنكار واسـعة    "واالستنكار الواسع، و  
كمـا اشـارت إلـى أن عـددا مـن      . المجلس االسالمي األوربي من أن الفيلم يشكل اهانة لالسرة المالكة       

. النــواب فــي البرلمــان الهولنــدي طــالبوا بعــدم عــرض الفــيلم، دون أن تــذكر عــدد النــواب أو اســماءهم 
ثـم ختمـت الـصحف الـثالث     . سـالمي واضافت إلـى ذلـك مـا صـرح بـه األمـين العـام لرابطـة العـالم اإل           

االسـتنكار  "هـذا هـو   . الكويتيـة، والرايـة القطريـة   " الـسياسة "تقاريرها بفقرات مقتضبة من صـحيفتي    
ــدولي الــشامل   ــي وال ونــشرت ". واصــداء اســتنكار واســعة عربيــة واســالمية    ! واالســتنكار الواســع ! العرب

القـصة صـيغت فـي    : التـايمز تقـول   ":أيضاً رسالة من مكتبها في لنـدن تحـت عنـوان ضـخم          " الجزيرة"
ــة  ــة التــي عارضــت         !!"حفلــة خمري ــارة عــن هجــوم علــى الــصحافة البريطاني ، وكانــت فــي جوهرهــا عب

  ".الحملة السعودية
اســـتمرار موجـــة الـــسخط    : "تحـــت عنـــوان " الجزيـــرة " وافتنـــاح صـــحيفة   ١٩٨٠/ ٤/ ١٥وفـــي يـــوم  

وت أميـرة موجـة مـن الـسخط واالسـتنكار       اثـار فـيلم مـ     : "بقولهـا " واالستنكار في العاصمة البريطانيـة    
وقد تضمنت رسـائل القـراء للـصحافة البريطانيـة     .. واصبح مادة مسلية للقراء والمحررين كما يبدو    

ثم تمضي الصحيفة لتوضيح موجة السخط واالستنكار ". العديد من الرسائل والمقاالت المعارضة    
ي صـن، أحـد رجـال األعمـال ردا علـى مـا         وفي باب رسـائل القـراء يقـول المـستر الكـسندر هـا             : "فقالت

أن كثيــراً مــن المــصدرين ورجــال األعمــال يرغبــون فــي التعامــل مــع   : نــشرته الــصنداى تلغــراف قــائالً 
السعودية ال من أجـل المـال ولكـن أيـضاً لالخـالق الحميـدة والكـرم الطبيعـي الـذي يتميـز بـه العـرب                       

افتصدق أيها القارىء العزيز   " الخ.. اوعلى وجه الخصوص السعودية مما يجعل العمل معهم مريح        
الكـسندر  "هـو مـا قالـه    " استمرار موجة الـسخط واالسـتنكار فـي العاصـمة البريطانيـة     "ان ما قصد به   

وهـل يـصدق أيـضاً أن هـاي صـن يتعامـل مـن أجـل االخـالق الحميـدة ال مـن أجـل                 ! فقـط؟ " هاي صن 
 زيمالتها أمس من أن وزيـر االعـالم   أما صحيفة الشرق االوسط فقط اعادت ما ذكر من قبل      ! المال؟

ضد العرب والمسلمين "البحراني ابلغ نظيره السعودي استنكار البحرين لعرض مثل هذه الدعايات      
اسـتنكار  : "تحـت عنـوان لهـا    " الـبالد "كمـا وافتنـا صـحيفة       . وهـذا اجتـرار لمـادة االمـس       ".. في بريطانيا 

ما تزال حمـالت االسـتنكار علـى المـستوى       : "ابقوله" عربي واالسالمي لحمالت التشويه ضد االسالم     
االعالمــي والرســمي فــي الــدول العربيــة واالســالمية تتــوالى ضــد عــرض فــيلم تلفزيــوني باســم مقتــل   

فما هو هذا االستنكار العربي واالسـالمي؟ أنـه يـتلخص فـي أن وزيـر االعـالم الـسعودي تلقـى                 ". أميرة
، ودعـا الـى اتخـاذ االجـراءات     "العمـل المـشين   "هـذا   من نظيره في االمارات العربية برقية شجب فيهـا          

الكفيلة، وأن منظمة المؤتمر االسالمي اصدرت بيانا اسـتنكرت فيـه عـرض هـذا الفـيلم، وان صـحيفة            
هذا هـو االسـتنكار العربـي      . القطرية قد اعتبرت الفيلم جزء من حملة صهيونية ضد العرب         " العرب"

االمـارات تـستنكر حملـة التـشويه علـى      : " فـي عنوانهـا  فقـد تواضـعت  " عكاظ"أما صحيفة  ! واالسالمي
وأشارت إلى برقية وزيـر االعـالم والثقافـة فـي دولـة األمـارات الموجهـة الـى نظيـره اليمـاني             ". المملكة

ولكنهــا لــم تــذكر شــجب دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة لهــذا العمــل المــشين ودعوتهــا إلــى اتخــاذ        
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أعربـت دولـة اإلمـارات أمـس عـن اسـتنكارها       : "ضت عـن ذلـك بقولهـا    الخ، واستعا ... اإلجراءات الكفيلة 
 طالعتنــا ١٩٨٠/ ٤/ ١٦وهــذا وفــي يــوم  ". الــخ.. الــشديد لحملــة التــشويه التــي تعرضــت لهــا المملكــة  

ومــا أن ينتهــي  ". اســتياء عــالمي بــسبب عــرض فــيلم مقتــل أميــرة    : "بعنــوان كبيــر " الجزيــرة"صــحيفة 
ين له أنه عنوان رسالة قصيرة تلقتها من مكتبها فـي لنـدن وممـا    القارىء من قراءة العنوان حتى يتب 

ال زالت سفارة المملكة هنا تتلقى رسائل ومكالمـات وبرقيـات االسـتنكار التـي تعبـر         : "جاء فيها قولها  
ثم اشارت بثمانية اسطر إلى ندوة للنقاد الفنيين اجرتهـا  ". الخ.. عن تضامنها مع المملكة واالسالم    

: وانتقلــت بعــد ذلــك الــى الــصحافة البريطانيــة وقالــت    . ونيــة التــي عرضــت الفــيلم  المحطــة التلفزي
استمرت صحف االثارة البريطانية وتلك التي تقـف وراءهـا الـصهيونية فـي نـشر بعـض الكـاريكترات                    "

وال نعرف ما ". االنتقادية المسيئة للمملكة واالسالم واظهار الصورالغير حقيقية والتشويهات عنهما    
: بهـذا، ولكـن يبـدو أن الـصحيفة قـد اخـتلط عليهـا األمـر بـين شـيئين               " االسـتياء العـالمي   "هي عالقـة    

باالضـافة  . االستياء من الفيلم، واالستياء من المملكـة، فوقعـت فـي الثـاني بينمـا كانـت بـصدد األول               
يتلقــى العديــد مــن المكالمــات الهاتفيــة التــي  "فــي لنــدن هــو األخــر  " الجزيــرة"إلــى ذلــك فــان مكتــب  

، رئيس وزراء استراليا، اعرابه "ورج انتوني"ونسبت أيضاً الى السيد ". كر مثل هذا العمل المشينتستن
. عن اعتقاده بـان عـرض الفـيلم فـي اسـتراليا يـسىء إلـى العالقـات التجاريـة بـين اسـتراليا والمملكـة                   

 العربيــة الفــيلم يــسىء إلــى العالقــات "واخيــرت اشــارت إلــى أن الــسيد الــشاذلي القليبــي قــد أعلــن أن    
أمـين الجامعـة العربيـة ينـدد      "وتحـت عنـوان     "! اسـتياء عـالمي   "هذا هو ما ادرج تحت عنـوان        ". األوربية

وتحــت عنــوان "! الفــيلم المــشين"لــم نجــد فــي التــصريح عبــارة  " بعــرض الفــيلم التلفزيــوني المــشين 
ــي التل     " ــة فـ ــا المملكـ ــت لهـ ــي تعرضـ ــة التـ ــستنكر الحملـ ــالمية تـ ــات االسـ ــات والجمعيـ ــون المنظمـ فزيـ

رسالة قصيرة من مراسلها في مكة ضمنته حديثا مقتضبا للسيد محمد " البالد"نشرت ". البريطاني
ومنظمــة .. دولــة اإلمــارات تــستنكر : "وتحــت عنــوان. صــفوت الــسقا يوضــح أن مــضمون مــا يحلــو لهــا   

" الريــاض"ذكــرت صــحيفة " المــؤتمر االســالمي تــدعو إلــى مواجهــة التحــدي بخطــة اعالميــة مدروســة
  ".عكاظ"و" البالد"شيء نفسه الذي ذكرته زميلتاها ال

ــه  ــع المنظمــات االســالمية       : "جــاء في ــات والمكالمــات وردت للرابطــة مــن جمي ــرا مــن البرقي أن كثي
الجهـود التـي   "ثـم اشـاد بــ     ". تستنكر هذا التهجم على تعاليم الـدين االسـالمي والتعـريض بالمملكـة            

تاذ عبد الوهاب عبد الواسع وزير الحج واالوقاف وبـسعادة  تبذلها وزارة الحج واالوقاف وبمعالي االس  
وهـذا كـل مـا ورد تحـت     ". االستاذ أمين عقيل عطاس وكيـل الـوزارة لـشؤون االوقـاف وكافـة المـسؤولين               

فــاين هـي المنظمــات والجمعيــات؟  . ذلـك العنــوان الـضخم الــذي اسـتحوذت االشــادات علــى مـضمونه    
  ماتها؟ولماذا لم تنشر برقياتها ومضامين مكال

مجلـس  "بعنـوان  " الهـاي "رسـالة تلقتهـا مـن منـدوبها فـي         " الجزيـرة " نشرت   ١٩٨٠/ ٤/ ١٧وفي يوم   
ــرة      ــوت أميـ ــيلم مـ ــرض فـ ــى عـ ــتج علـ ــدي يحـ ــائس الهولنـ ــون   .. الكنـ ــام التلفزيـ ــالمية امـ ــاهرات اسـ مظـ

اوضح المجلس في رسالته التي بعث بهـا الـى      : "جاء فيها " الهولندي وبرقيات تأييد لموقف المملكة    
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رئــيس مجلــس ادارة التلفزيــون مــدى مــا يمكــن أن يــؤدي إليــه عــرض الفــيلم مــن نتــائج وخيمــة علــى     
". مستوى التعامل بين المسلمين والمسيحيين في هولندا وعلى عالقات الهاي مع العالم االسالمي       

وقد قامت امس مظاهرات امام محطة التلفزيون الهولندي شارك  : "ثم اضافت الصحيفة الى قولها    
ــر مــن المــواطنين          فيهــا  باالضــافة الــى المــسلمين فــي هولنــدا واتحــاد الــروابط االســالمية عــدد كبي

كما انهالت االالف من البرقيات والمكالمات على .. الهولنديين العاديين مطالبة بوقف عرض الفيلم
. ســفارة المملكــة فــي الهــاي مــن قبــل المــسلمين والعديــد مــن افــراد الــشعب والمفكــرين الهولنــديين  

امـا صـحيفة   ". رى عدد من الوسائل االعالميـة الهولنديـة مقـابالت مـع سـفير المملكـة فـي الهـاي         اج
ــالعنوان التــالي  " الريــاض" ــا ب ــا  : "فقــد طالعتن : ، وادرجــت تحتــه قولهــا  "باكــستان تحــتج لــدى بريطاني
وهكذا تحول االحتجاج إلـى اسـف   ". اعربت الحكومة الباكستانية عن اسفها لعرض فيلم موت أميرة     "
! انتقاله من العنوان إلى المـتن، وباكـستان هـي األخـرى اصـبح المقـصود بهـا الحكومـة الباكـستانية           ب

واشــار البيــان الــذي اصــدره فــي اســالم ابــاد امــس المجلــس االســالمي، وهــو هيئــة   : "ثــم اضــافت قائلــة
ئم حكومية باكستانية أن هذا الفلم محاولة مقصوده لتشويه صورة النظـام القـضائي االسـالمي القـا       

ــدين االســالمي         ــارة الكراهيــة ضــد ال ــى القــانون االلهــي وذلــك بهــدف اث ــا أيــضاً أن   ". عل ونالحــظ هن
هيئـة  "الحكومة الباكستانية تحولت بقدرة قادر إلى المجلس االسالمي الـذي عرفتـه الـصحيفة بانـه        

ية وهكذا تضاءل االحتجاج الى اسف وصغر المحتج من باكستان الى الحكومـة الباكـستان          "! حكومية
الـــشرق "وتجـــدر االشـــارة الـــى ان صـــحيفة . حتـــى اســـتقر علـــى المجلـــس االســـالمي فـــي اســـالم ابـــاد 

اعربـت باكـستان بطريقـة    : السعودية لم تعتبـر موقـف المجلـس موقفـا رسـميا عنـدما قالـت        " االوسط
". شبه رسمية عن اسفها لعرض الفيلم في بريطانيـا جـاء ذلـك فـي بيـان اصـدره المجلـس االسـالمي                    

فـي حـديثها عـن    " الريـاض "ثـم مـضت صـحيفة       . حول الموقف بدوره الى موقـف شـبه رسـمي         وأخيرا ت 
وزير االعـالم القطـري قـد نـدد بـالحمالت       " عيسى الكوارى "المستنكرين والمؤيدين فذكرت أن السيد      

وهـذه هـي المـرة الثانيـة التـي يـشار فيهـا          . التي تشنها وسائل االعالم الغربية في ضد الـدول العربيـة          
ســلطنة عمــان اســتنكرت  "كمــا اشــارت أيــضاًَ إلــى أن   . ر اعــالم قطــر كواحــد مــن المــستنكرين  الــى وزيــ 

جـاء ذلـك فـي برقيـة تلقاهـا وزيـر         ". الحملة التشويهية التي تعرضت لهـا المملكـة العربيـة الـسعودية           
والفـارق واضـح بـين ان تـستنكر سـلطنة عمـان، وبـين أن يبعـث         . االعالم السعودي من نظيـره العمـاني     

وأخيـرا انهـت   ". لـالوزان "ولكن يبدو أن الحكومـة الـسعودية تقـيم أهيمـة          ! اعالمها ببرقية مواساة  وزير  
التونــــسية العــــرض التلفزيـــــوني   ) ال نكـــــسيون(اســــتنكرت صــــحيفة   : "الــــصحيفة تقريرهــــا بقولهـــــا  

اما صحيفة الشرق االوسط، فباالضافة الى ماذكرته عن باكستان والذي اشرنا إليه انفا ". البريطاني
علمت مصادر في عـدد مـن كبريـات الـشركات ومـصالح االعمـال الهولنديـة التـي تتعامـل                  : "قد قالت ف

واشـارت الـى   ". مع البلـدان العربيـة علـى قـرار اذاعـة الفـيلم مجمعـة علـى أنـه قـرار ال يتـسم بالحكمـة              
لم أنها ال تستبعد أن يسفر السخط علـى عـرض الفـي   : "المنظمات االسالمية التي نسبت اليها قولها 

اصـدرت هـذه المنظمـات بيانـا وقعـت عليـه الجمعيـة االسـالمية الهولنديـة،                 "كمـا   ". إلى نتائج خطيـرة   
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ــا     واتحـــاد الجمعيـــات االســـالمية الثقافيـــة، والمركـــز االســـالمي فـــي امـــستردام عبـــرت عـــن احتجاجهـ
ثـم اشـارت إلـى موقـف البرلمـان االوربـي الـذي رفـض اقتراحـا          ". الشديد على عرض الفيلم المغـرض  

تظـاهرات اسـالمية فـي هولنـدا        : "وتحت عنوان آخر في الصحيفة نفـسها      . قضي بمنع عرض الفيلم   ي
قــام منــدوبو الجبهــة االســالمية فــي هولنــدا بمظــاهرة امــا محطــة  "ذكــرت أنــه " ضــد الفــيلم المغــرض

ــا علـــى نيـــة عـــرض فـــيلم مـــوت أميـــرة الـــذي انتجـــه      اذاعـــة وتلفزيـــون هلفرســـوم الهولنديـــة احتجاجـ
، وانمــا مظــاهرة هــي االخــرى لــم تقــم بهــا  "تظــاهرات اســالمية"اذاً لــيس هنــاك ". جــاريالتلفزيــون الت

ــا منـــدوبو الجبهـــة، واختطـــت صـــحيفة     ــام بهـ ــا قـ ــرا" الـــبالد"الجمـــاهير االســـالمية، وانمـ ــا كبيـ : عنوانـ
وال يجــد القــارىء تحــت هــذا ". اســتمرار االســتنكارات فــي العــالم العربــي ضــد التلفزيــون البريطــاني "

أولهمـا، برقيـة مـن أربعـة اسـطر تلقاهـا وزيـر        : ضخم سوى اسطر قليلة تتلخص في خبرين   العنوان ال 
وثانيهمـا،  "! المقاومـة "االعالم السعودي مـن وزيـر االعـالم والـشباب فـي سـلطنة عمـان دعـا فيهـا إلـى                 

هـذه  . التونسية استنكرت فيها العـرض التلفزيـوني البريطـاني      " ال نكسيون "فقرة نقلتها عن صحيفة     
  ! االستنكارات في العالم العربيهي كل

استنكار حكـومي  : "بالعنوانين التاليين " عكاظ"و" الجزيرة" وافتنا صحيفتا    ١٩٨٠/ ٤/ ١٨وفي يوم   
نــددت بــنغالديش : "وقالـت االولــى " بـنغالديش تنــدد بحملــة التــضليل "و" وشـعبي واســع فــي بــنغالديش 

طعنـا فـي االسـالم والمـسلمين كمـا      بشدة بالعرض الذي قدمـه التلفزيـون البريطـاني والـذي تـضمن              
: واضافت الى ذلـك قائلـة   ". تضمن تحامال على المملكة العربية وقيمها وعاداتها وتقاليدها االصيلة        

ــه اســاءة بالغــة           " ــنغالديش هــذا العــرض بان ــة ب ــر خارجي ووصــف البروفــسور محمــد شــمس الحــق وزي
ــنغالديش عــن      .. لالســالم  اســتنكارهم لهــذا العــرض   كمــا اعــرب عــدد مــن الزعمــاء والمنظمــات فــي ب

ونددت الصحف الصادرة في بنغالديش بهذا العرض       .. الخبيث الذي تقف وراءه الصهيونية العالمية     
ويالحظ أن االعالم السعودي اختط تقليدا ". الذي يستهدف االساءة والنيل من االسالم والمسلمين    

ذا التـصريح الـى موقـف    في تضخيم األمر، فما أن يـصرح مـسئول أو منظمـة مـا حتـى يـصير مثـل هـ                 
الــبالد باكلمهــا، ويــصبح بالتــالي عنوانــا كبيــرا، ثــم ينــسب فيمــا بعــد إلــى صــاحبه بعــد أن يــستقر فــي  

ما ذكرته االولى حرفيا باالضافة إلى ما نسبته الى السفير التونـسي        " عكاظ"واعادت الثانية،   . المتن
وذكرت الجزيـرة  " الخ.. تنكارهاان تونس عبرت من خالل الصحافة عن اس "لدى الحكم السعودي من     

رئــيس وزراء نيوزيلنـده، صــرح بـان حكومــة بــالده تـرى أن اذاعــة فــيلم    " روبـرت ملــودون "أيـضاًَ أن الــسيد  
ايــا كانــت قيمــة ..مــوت أميــة فــي التلفزيــون النيوزلنــدي قــد يــضر بالعالقــات بــين المملكــة وينوزيلنــده 

مــن بترولهــا مــن المملكــة العربيــة   % ١٥شــترت أن نيوزيلنــدا ا"ثــم اشــار الــى  ". الفــيلم ومزايــا عرضــه 
  ".السعودية ولكنه قال أن هيئة التلفزيون سوف تتخذ قرارها بحرية تامة

 عـادت الـصحافة الـسعودية إلـى باكـستان للمـرة الثانيـة واختطـت صـحيفة          ١٩٨٠/ ٤/ ١٩وفي يـوم   
ة االعالميـــة علـــى الجماعـــات االســـالمية الباكـــستانية تـــستنكر الحملـــ: "عنوانـــا ضـــخما لهـــا" الـــبالد"

الـسيد  "األول، أن : وتحت هذا العنوان ال نجد سوى خمسة عشر سـطرا تتكـون مـن خبـرين           ". المملكة
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ميــان توفــال محمــد رئــيس الجماعــة االســالمية فــي الباكــستان نــدد بــالعرض الــذي قدمــه التلفزيــون  
جماعـة بعـد   صغرت من قبل الـصحيفة نفـسها، فاصـبحت    " الجماعات"ونالحظ هنا أن   ..". البرطاني

امـا  ! هـي االخـرى ال تعـدو كونهـا رئـيس الجامعـة        " الجماعـة " و   ١!أن انتقلت من العنوان إلى ما تحته      
ومـن ناحيـة أخـرى أعـرب قـادة الـرأي فـي الباكـستان               : "الخبر الثاني، فقد أوضحته الـصحيفة بقولهـا       

لغيـب ال يعلمـه اال   فهـذا رجـم با  ! أمـا مـن هـم قـادة الـرأي؟     ". أيضاً عن ادانـتهم لهـذا العـرض الخبيـث      
ولــم يكــن لــدى الــصحافة الــسعودية فــي هــذا اليــوم مــا تتلهــى بــه ســوى هــذا     ! فــي العلــم" الراســخون"

وان تواضـــعتا فـــي " الـــبالد"صـــحيفة " الريـــاض"و" عكـــاظ"الخبـــر، حيـــث شـــاطرت كـــل مـــن صـــحيفتي  
  .لحروفعنوانيهما، أال أن النص كان واحدا تماما دون زيادة أو نقصان سواء في الكلمات أو ا

ــوم التــالي    ــا       ) ١٩٨٠/ ٤/ ٢٠(وفــي الي كــان الموعــد مــع باكــستان أيــضاً للمــرة الثالثــة، حيــث وافتن
: بتــصريح خــاص لهــا ادلــى بــه الــرئيس الباكــستاني وقــد نــشرته تحــت عنــوان كبيــر     " الــبالد"صــحيفة 

، "رتضامن المسلمين هو الطريق لتحقيق االنـصا    .. الحملة الصهيونية ضد المملكة محاولة فاشلة     "
ثم وضعت تحت العنوان صورة ضمت أمير مكة والرئيس الباكـستاني الـذي يبـدو أنـه كـان فـي واحـدة                 

وعــادت الــصحافة الــسعودية فــي هــذا اليــوم أيــضاً   ! فجــاء تــصريحه بمثابــة ضــريبة لهــا " عمراتــه"مــن 
ــات االســالمية فــي هولنــدا بيانــا ضــمنته            للحــديث عــن نــشاط الرابطــة العامــة للمؤســسات والجالي

وتجـدر االشـارة    . الخ".. موت أميرة "ياءها الشديد من اذاعة التلفزيون الهولندي للفيلم المسمى         است
إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يبرز فيها تأييد ونشاط الرابطـة االسـالمية والجاليـات االسـالمية            

ودية بعنــاوين وفــي هـذا اليــوم أيــضاً طالعتنـا الــصحافة الــسع  . فـي هولنــدا، وهــو اجتـرار لمــادة ســابقة  
الـصحف اللبنانيـة   "، و  "الصحافة اللبنانية تندد بالحملة االعالمية المغرضة ضـد االسـالم         : "ضخمة

وما أن ينتهـي القـارىء مـن قـراءة مـا تحـت هـذه        ". موت أميرة"تهاجم بعنف مؤامرة فيلم ما يسمى بـ     
مجلـة  : قـط همـا  لـم تعـد سـوى صـحيفتين ف    " الصحف اللبنانية"العناوين الضخمة حتى يكتشف أن  

المعروفة بوالئها للنظام السعودي والتي تصدر في باريس ال في لبنان، أما الثانية، فهي " المستقبل"
وممـا يلفـت النظـر حقـا هـو اجمـاع       ! وهاهي كل الصحف اللبنانيـة المقـصودة      ". الجمهورية"صحيفة  

الرغبـة  : هـا أمـران  قـد نازع " عكاظ"ويبدو أن صحيفة ! الصحف الثالث على عنوان ذي مضمون واحد      
فـــي االحتفـــاظ بهـــذا العنـــوان الـــضخم، والخـــشية مـــن افتـــضاح عمليـــة الـــنفخ فـــي التأييـــد للنظـــام   
الـسعودي، فاغفلــت ذكـر الــصحيفتين ونـشرت الخبــر علـى نحــو مقتـضب وعــام بعـد أن نــسبته لوكالــة       

  .االنباء السعودية؟
لجامعة العربيـة تحـتج رسـميا       ا: تحت عنوان " الشرق االوسط " ذكرت صحيفة    ١٩٨٠/ ٤/ ٢١ وفي يوم   

مـوت  "جامعة الدول العربيـة قـد احتجـت رسـميا لـدى بريطانيـا علـى عـرض فـيلم                "أن  " لدى بريطانيا 
.. في التلفزيون البريطاني وطالبت بالعمل على وقف الحمالت المغرضة ضد الـدول العربيـة    " أميرة

ر بريطانيــا فــي تــونس، وابلغــة  فقــد اســتدعى الــشاذلي القليبــي االمــين العــام للجامعــة العربيــة ســفي   
اســتياء الــدول العربيــة مــن العــرض وطلــب إليــه ابــالغ احتجــاج الجامعــة العربيــة رســميا إلــى اللــورد       
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وهذه هي المـرة الثانيـة التـي يستـشهد فيهـا بموقـف الـسيد                ". وزير الخارجية البريطانية  " كاريغنتون"
الـصحف  انفـردت عـن سـائر    " ق االوسـط الـشر "الشاذلي القليبي، كما وتجـدر االشـارة إلـى أن صـحيفة          

السعودية بهذا الخبر مما يعزز أن الـصحيفة قـد حلمتـه أكثـر ممـا يحمـل، وخـصوصا أن هنـاك فـرق           
فقـد  " الريـاض "أمـا صـحيفة   . كمـا أن الجامعـة العربيـة لـم تؤكـد ذلـك          . بين الجامعة العربية وامينهـا    

تقـــدون الفـــيلم البريطـــاني ـ المـــصري         دبلوماســـيين اوروبيـــين ين٣: جـــدة: "وافتنـــا بـــالعنوان التـــالي
ومـاذا  . السفير االيطالي، والملحق الـصحفي الفرنـسي، والـسفير الهولنـدي       : والثالثة هم "  المغرض

حول " استنطق"يمكن أن يقول موظف دبلوماسي انتدب اصال لخدمة مصالح بالده، خصوصا اذا ما 
التــي " كلــف تــايمز" صــحيفة فقــد اقتبــست مقتطفــات مــن" عكــاظ"أمــا صــحيفة ! أمــر مغــضوب عليــه

أن الفــيلم المــشبوه الــذي عــرض مــؤخرا فــي بريطانيــا       : "تــصدر بالدوحــة باالنكليزيــة ومنهــا قولهــا    
وهولنــدا يهــدف فــي مجملــه إلــى تــشيويه صــورة الــدين االســالمي ومبادئــه الــسامية والحــد مــن قــدرة   

 اليـوم أيـضاً عـادت الـصحف     وفـي هـذا  ". االمة العربية وخاصة المملكـة العربيـة الـسعودية أمـا العـالم        
اســـتنكار عـــالمي لمحاولـــة تـــشويه االســـالم ونظامـــه : "الـــسعودية تجتـــر مـــادة قديمـــة، فتحـــت عنـــوان

أن  المنظـات االسـالمية   " الجزيـرة  "ال نجد سوى خمسة عشر سـطرا ذكـرت فيهـا صـحيفة        " القضائي
ابطـة العـالم االسـالمي    قد بعثت ببرقياتها االستنكارية إلى الـسيد محمـد علـي الحركـان أمـين عـام ر           

تناصر الرابطة ـ وباالضافة إلى " الرابطة"مكتب الرابطة في أمريكا ـ وهذا يعني أن : وهي برقيات من
ذلك المؤسسة الثقافية اإلسالمية فـي جنيـف، وأمـين عـام مـؤتمر العـالم اإلسـالمي الـذي عرفتـه ـ بــ            

دنوسـي للـدعوة اإلسـالمية، وأمـين عـام      ، والمجلـس االعلـى االن  "مفتي دولة قبرص التركيـة االتحايـة    "
ولـم يكــن لــدى الــصحف  ! هــذا هــو كـل االســتنكار العــالمي . مجلـس المــساجد فــي الواليـات المتحــدة  

ســـعودية غيـــر هـــذا، فنـــشرته بـــصيغة واحـــدة موحـــدة ، حيـــث بـــدت وكأنهـــا تعمـــيم مـــن وكالـــة االنبـــاء   
  .السعودية رغم تفاوت في عناوينها

باسـتثناء مـا انفـردت بـه     . مـا تنـشره  " التأييـد "ى الصحف السوية من    يكن لد  ١٩٨٠ / ٤ / ٢٢وفي يوم   
المجلــس االســالمي فــي لبنــان يــستنكر حمــالت التــشويه اإلعالميــة : "تحــت عنــوان " الــبالد"صــحيفة 

ولكـن سـرعان مــا يتبـين القـارئ إن رئـيس المجلــس اإلسـالمي هـو الـذي اســتنكر، وإن         ". ضـد المملكـة  
كمـا أن  ". المـسألة اللبنانيـة  " جـاء علـى آثـر زيـارة لـه للـبالد لـشرح        استنكار رئيس المجلس هـو اآلخـر      

هذا استنكار جاء في ختام مقابلة أجرتهـا الـصحيفة معـه حـول الوفـاق الـوطني فـي لبنـان، ثـم عـرج                    
  .على الفيلم ليستنكره بعد أن سئل عنه

" المدينة"جريدة  لم تجد الصحف السعودية ما تنشره أيضاً غير إن ) ٢٣/٤/١٩٨٠(وفي اليوم التالي 
اجتــرت مــن جديــد موقــف الجمعيــات اإلســالمية فــي هولنــدا، فنــشرت خبــرا مــن ثمانيــة أســطر تحــت  

وتجدر االشارة  إلى أن هذه ". الجمعيات االسالمية في هولندا تندد بعرض الفيلم المغرض: "عنوان 
عيـات االسـالمية   هي المرة الثالثة التي استشهدت فيها الصحافة سـعودية بموقـف المنظمـات والجم    

العربــي أو " التأييـد " خلــت الـصحافة الـسعودية مــن أي خبـر عــن    ١٩٨٠ ٤/ ٢٤وفــي اليـوم  . فـي هولنـدا  
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، " المـسلمين الفيلبينيـين  "بتنديد ) ١٩٨٠ / ٤ / ٢٥(وتشاغلت في اليوم التالي . اإلسالمي أو العالمي 
قادة ـ "أن " عكاظ"ت صحيفة ذكر" مسلمون الفيليبين ينددون بعرض فيلم موت أميرة: "فتحت عنوان 

الجهاد في سبيل اهللا بجنوب الفيلبين ـ المجاهدين والشعب المـورو المـسلم ينـضمون إلـى المملكـة       
مـوت أميـرة   "العربية السعودية والدول والمنظمات اإلسالمية في تنديد واستنكار شديد لعرض فيلم           

هـــم " مـــسلمو الفيلبـــين"،  فلـــم يعـــد وهكـــذا تغيـــر األمـــر". الـــخ.. فـــي تلفزيـــون  بريطانيـــة وهولنـــدا " 
  .المنددون والمستنكرون، وانما قادة الجهاد في سبيل اهللا

العربـي أو االسـالمي أو   " التأييـد " خلت الـصحافة الـسعودية مـن أي خبـر عـن            ١٩٨٠/ ٤/ ٢٦ وفي يوم   
: وان، فتحـت عنـ    "المـسلمين الفيلبينيـين   "بتنديـد   ) ١٩٨٠/ ٢٥/٤(وتشاغلت في اليوم التـالي      . العالمي

قــادة ـ الجهــاد فــي     "أن " عكــاظ"ذكــرت صــحيفة " مـسلمو الفيليبــين ينــددون بعــرض فــيلم مـوت أميــرة  "
ســبيل اهللا بجنــوب الفيلبــين ـ المجاهــدين والــشعب المــورو المــسلم ينــضمون إلــى المملكــة العربــي        

ي فـ " مـوت أميـرة  "والسعودية والدول والمنظمات االسـالمية فـي تنديـد واسـتنكار شـديد لعـرض فـيلم               
ــدا   ــا وهولن ــون بريطاني ــخ.. تلفزي ــين     ". ال ــم يعــد مــسلمو الفيلب ــر األمــر، فل ــددون  " وهكــاذ تغي هــم المن

  .والمستنكرون، وإنما قادة الجهاد في سبيل اهللا
 خلــت الــصحافة الــسعودية أيــضاً مــن أي خبــر بــصدد التأييــد باســتثناء خبــر    ١٩٨٠/ ٤/ ٢٦وفــي يــوم 

". الغرفـة التجاريـة البريطانيـة ـ العربيـة تـدين الفـيلم       : "تحت عنـوان " الجزيرة"صغير نشرته صحيفة 
الساردار خان يستنكر الفيلم : تحت عنوان" الرياض"أوردت صحيفة ) ١٩٨٠/ ٤/ ٢٧(وفي اليوم التالي 

أولهمــا، أن الــساردار عبــد القيــوم خــان رئــيس وزراء واليــة  : خبــرين" المغــرض وماليزيــا تــرفض عرضــه
.. مر اإلسالمي استنكر العرض الذي وقدمـه التلفزيـون البريطـاني   كشمير السابق، وزعيم حزب المؤت 

وثانيهمـا،  . وقد تبين أن هذا التصريح جاء بناء على طلب من مراسل وكالة االنبـاء  الـسعودية        ". الخ
ما نسبته الـصحيفة إلـى نـاطق باسـم وزارة الخارجيـة فـي ماليزيـا مـن أن بـالده منعـت عـرض الفـيلم               

  .البريطاني المغرض
الـشرق  "، انفـردت صـحيفة   ١٩٨٠/ ٥/ ١٢ أن عرض الفيلم فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة يـوم       وبعد

فــي حــين اطبقــت ســائر الــصحف الــسعودية علــى   " االحتجاجــات"الــسعودية بموافاتنــا عــن  " االوســط
قالــت " احتجاجــات صــاخبة ضــد عــرض الفــيلم المغــرض فــي التلفزيــون األمريكــي  : "صــمتها، عنــوان

ــر        ايــار : "الجريــدة عــرض فــيلم مــوت أميــرة المغــرض علــى شاشــات قرابــة مئتــي محطــة تلفزيــون غي
تجارية تابعة لهيئة التلفزيون األمريكي العام موجة من الجـدل وصـفها الـبعض بانهـا أعظـم موجـة            

ثــم ! ولكــم خــدع المــرء بــالمظهر! فــأين االحتجاجــات الــصاخبة مــن الجــدل". فــي تــاريخ هــذه الهيئــة
ا وقـد ذكـرت هيئـة التلفزيـون األمريكـي العـام أن المحطـات التلفزيونيـة                هذ: "تضيف الصحيفة قائلة  

المختلفــة التــي عرضــت الفــيلم تلقــت مئــات المكالمــات العــام أن المحطــات التلفزيونيــة المختلفــة    
التــي عرضــت الفــيلم تقلــت مئــات المكالمــات الهاتفيــة قبــل عرضــه وأن معظــم هــذه المكالمــات كــان     

ونقــل كــانوا يعارضــون بثــه، فــشتان مــا بــين   " معظــم"طــرح جانبــا كلمــة ولن". يعــارض بثــه علــى الهــواء 
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وقـد تبـين أن المحـاط التـي عرضـته           : "وتمـضي الـصحيفة قائلـة     ! المعارضة واالحتجاجات الصاخبة  
فباهللا عليـك مـا   ". رسالة وبرقية) ٤٠٠(مكالمة هاتفية و) ١٥٠٠(في واشنطن على سبيل المثال تلقت  

رسالة وبرقية، بل وما قيمة اضعاف ذلك فـي خـضم شـعب يربـو          ) ٤٠٠(ومكالمة هاتفية   ) ١٥٠٠(قيمة  
  ! مليون نسمة ؟) ٢٤٠(تعداده على 

والخالصــة، هــذه حــصيلة االســتجداء الــسعودي كمــا وردت فــي وســائل اعالمــه، فلــو تأملنــا فيــه علــى      
ر قطــ: الــصعيد العربــي الرســمي لوجــدناه قــد اقتــصر علــى وزراء االعــالم الثالثــة لمــشيخات الخلــيج   

والبحرين، واالمارات العربية، باالضافة الى نظيرهم العماني، ومن ناحية أخرى فـان برقيـاتهم كانـت         
ومـا نـسب أيـضاً إلـى أمـين      . بمثابة مواساة لـم يـشأ وزيـر االعـالم الكـويتي أن يـشترك فيهـا كمـا يبـدو                     

ــة  ــة العربيـ ــى الـــ       . الجامعـ ــسب إلـ ــا نـ ــوى مـ ــا سـ ــد امامنـ ــال نجـ ــالمي، فـ ــى الـــصعيد االسـ ــا علـ رئيس أمـ
الباكــستاني فــي مقابلــة خاصــة، ومــا نــسب أيــضا إلــى وزيــر خارجيــة بــنغالدش والنــاطق باســم وزارة         

وعلي صعيد المنظمات اإلسـالمية كانـت الرابطـة اإلسـالمية ومنظمـة المـؤتمر               . الخارجية الماليزية 
اإلســالمي وكالهمـــا يعيــشان ويقيمـــان فــي كنـــف الحكـــم الــسعودي، باإلضـــافة إلــى منظمـــات أخـــرى      

ــسعوديين  مع ــام الـ ــا للحكـ ــة بمواالتهـ ــساردار      . روفـ ــستانية والـ ــة الباكـ ــف كالجماعـ ــك نتـ ــذا وذلـ ــين هـ بـ
لـم يكـن عفويـا وإنمـا جـاء نتيجـة          " التاييـد " ومن ناحية أخرى، فان بعض هذا       . الكشميري وغيرهما   

ــا صـــحيفة     ــذين حـــصلت عليهمـ ــعودية كالتـــصريحين اللـ ــبالد"مـــساء سـ ــتين  " الـ ــابلتين خاصـ فـــي مقـ
والتــصريحين أيــضاً للــذين حــصلت   . شــفيق  الــوزان، وضــياء الحــق  : ل مــن الــسيدين أجرتهمــا مــع كــ 

عمــر الحــسن، مــدير مكتــب الجامعــة : فــي لقــائين خاصــين مــع الــسيدين" المدينــة"عليهمــا صــحيفة 
  .العربية في لندن، والدكتور زكي بدوي، مدير المركز الثقافي اإلسالمي في لندن

فــي بعــض منــه قــد حــدا بالحكمــاء الــسعوديين أن يستنهــضوا  " والمنتــزع"المحــدود " التأييــد"أن هــذا 
وسـائل إعالمهـم للـنفخ فيــه  وتـضخيمه فاسـتعانوا بالمانـشيتات الــضخمة والعنـاوين الكبيـرة وتكــرار         

  .لتغطية قصوره" المؤيدين"االستشهاد بـ 
! المخبـر؟ لقد كان البون شاسعا بين تلك العناوين وما ادرج تحتها، فما أعظم الفرق بـين المظهـر و          

ومـا هـذا اال ضـراب مـن ضـروب الخـداع       ". ال تحسب الشحم في من شـحمه ورم      : "وقديما قال الشاعر  
ــريم   ــول الكـ ــه القـ ــق عليـ ــذي ينطبـ ــا     : "الـ ــسهم ومـ ــدعون إال أنفـ ــا يخـ ــوا ومـ ــذين آمنـ ــادعون اهللا والـ يخـ

  ".يشعرون
د الفـيلم، ولـم يبـق    النظام الـسعودي ضـ  " معركة"ابان " تأييد"هذا ما تداولته الصحافة السعودية عن   

  موقف : أمامنا سوى ثالث مسائل في المضمار فضلنا عرض كل واحدة منها على حدة إال وهي 
  .السفراء العرب في لندن والدعوة القضائية والفيلم المضاد وسنوضحها تباعاً

  
        اوال اوال اوال اوال 

        السفراء العربالسفراء العربالسفراء العربالسفراء العرب
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  الفيلمالفيلمالفيلمالفيلم........ في لندن  في لندن  في لندن  في لندن 
وقـــف الــسفراء العـــرب المؤيــد للنظـــام   لقــد اقامــت وســـائل االعــالم الـــسعودية ضــجة كبـــرى حــول م     

ــه هــذه    ــة للــصحافة الــسعودية طــوال        . الــسعودي فــي معركت ــاد هــذا الموضــوع أن يكــون مــادة يومي وك
. حملتها ضد الفـيلم حيـث استـشهدت بموقـف الـسفراء العـرب اكثـر مـن عـشر مـرات، فلنـتقص ذلـك                  

ــوان ــة  : "فتحـــت عنـ ــي بريطانيـ ــة فـ ــادات اإلســـالمية والعربيـ ــذرتـــستنكر وت.. القيـ ــم  " حـ ــين إن مـــن هـ تبـ
المقصودين بالقيادات اإلسـالمية والعربيـة هـم الـسفراء العـرب فـي بريطانيـة، بـل هـم علـى رأس مـن                

إن ســـفراء العـــرب فـــي بريطانيـــا، يناقـــشون فـــي  : "قـــصدوا بـــذلك، حيـــث جـــاء بـــشان مـــوقفهم قولهـــا 
ر خارجية البريطانية وزي) اللورد كاريغنتون (اجتماعهم العاجل الذي سيعقد يوم الثالثاء القادم مع         
وبالتأكيد إنه لم يخامر من قرأ هذا الخبر      ". موضوع الفيلم وإثارة على العالقات البريطانية العربية      

إن هذا االجتماع العاجل ما كان سيعقد لوال الفيلم مـن جهـة، واالحتجـاج علـى الموقـف البريطـاني        
ية أخرى تصدير بالخارج تردت  ولنترك صحيفة سويد  . ولكن الحقيقة هي غير ذلك    . من جهة أخرى  

علمـت الـشرق األوسـط أن هـذا الموضـوع      : "على ذلك، اذ كررت الـصحيفة فـي عـددين متتـالين قولهـا      
سيشار أيضا خالل مأدبة الغداء التي سيقيمها مجلس السفراء العرب ومكتب جامعة الدول العربية  

ــل فــي فنــدق       ــوم الثالثــاء المقب ــدن ي ختلــف القــضايا والتطــورات   وســتثار أيــضا م " دورشــستر"فــي لن
وأوضح مما ذكرته الشرق األوسط أن السفراء العـرب ليـسوا فـي            ". الراهنة والعالقات العربية االوربية   

ــورد كــاريغنتون، وإنمــا فــي موقــف تكــريم لــه اال إذا اعتبــرت صــحيفة             موقــف احتجــاج علــى علــى الل
جيــة بريطانيــة ضــربا مــن ضــروب  مأدبــة الغــذاء التــي ســيقيمها الــسفراء العــرب لــوزير خار " المدينــة"

ومن ناحية أخرى فانه بالرغم من أنهـا مأدبـة تكـريم، فانهـا أيـضا كانـت مقـررة قبـل ازمـة                      ! االحتجاج
الفــيلم فــي حــين حــرص االعــالم الــسعودي علــى أن يظهرهــا بــصيغة اجتمــاع لالحتجــاج علــى هــذا         

  .الفيلم
يــرا علــى الخبــر، وكــل مــا هنــاك انهــا  تحــويرا كب" تجــر"لــم " المدينــة"وتجــدر اإلشــارة إلــى أن صــحيفة 

وال يـستبعد مطلقـا أن يثـار موضـوع     "! االجتمـاع العاجـل  "اسقطت عبارة مادبة الغداء واسـتبدلتها بــ      
الفيلم من قبل بعض السفراء العرب في تلك المادبة، وفي هذه الحالة لن تكون سوى اثـارة عرضـية         

الــسفراء العــرب فــي لنــدن منــذ اليــوم األول    هكــذا بــدأ االعــالم الــسعودي فــي تناولــه لموقــف    . عــابرة
  .وإذا كانت هذه هي البداية، فلم تعد النهاية خافية على القارىء الكريم. لحملته

بنـشر تـصريح مطـول للـسفير      " الـشرق األوسـط   "وفي اليوم األول من الحملـة أيـضاً انفـردت صـحيفة             
أن اثـارة هـذا   : " المجلـس فقـال  السوري، السيد عدنان عمران، سفير سورية ورئيس لجنـة االعـالم فـي       

 .A. Tالـ : الفيلم ضد دولة عربية هو جزء من الحملة المستمرة من اجهزة االعالم وال سيما قناتي

V. B. B. Cوطبعـا  : "ثم اضاف قائال" الخ..  والهادفة الى مهاجمة العرب ثقافيا واجتماعيا وسياسيا
عيم العالقات بين دولنا وبريطانيا ولكننا نحن كسفراء عرب في المملكة المتحدة حريصون على تد        

ناسف للسماح بهذه حريصون على تدعيم العالقات بين دولنا وبريطانيا ولكننا ناسف للسماح بهـذه      
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السفراء "إذاً ". االجراءات والتصرفات التي من شأنها فعال أن تسيء إلى العالقات العربية البريطانية
كمـا أن  . ين دولهم وبريطانيـا، ولكـنهم يأسـفون، مجـرد أسـف      حريصون على تدعيم العالقات ب    " العرب

اعتبار موقف السفير السوري هو موقف لجميع السفراء العـرب يـنم عـن رغبـة فـي تـضخيم التأيييـد         
وتجدر االشارة إلـى أن الـسفير الـسوري لـيس        . حتى لو اقتضى األمر تحميل األمور اكثر مما تحتمل        

قـد اعـادت   " الـشرق االوسـط  "ا تجـدر اإلشـارة إلـى أن صـحيفة          كمـ . عميدا للسلك الدبلوماسي العربي   
  .نشر تصريحه في اليوم الثاني

الـسفراء  : "بعنوان كتب بالبنط االسود الكبير   " الرياض"وبعد يومين على ذلك الخبر وافتنا صحيفة        
نـه  اتفـاق بـين الـسفراء الدا      .. لعرب يبحثون مع كاريغنتون غـدا جوانـب العالقـات العربيـة البريطانيـة             

لليــوم الثــاني علــى التــوالي التقــى ســفراء الــدول العربيــة    : "، وقالــت"الحملــة الموجهــة ضــد االســالم 
هنـا أمـس لمواصــلة النقـاش حـول األمـور واالحــداث      ) باسـتثناء سـفير النظــام المـصري   (واالسـالمية  

ــة           التــي اســتجدت فــي المنطقــة خــالل االســبوع الماضــي خاصــة التــي لهــا عالقــة بالعالقــات العربي
لمواصــلة النقــاش حــول االمــور واالحــداث التــي "تمعــن أيهــا القــارىء الكــريم فــي عبــارة ". لبريطانيــةا

وكــان اتفــاق الــسفراء العــرب والمــسلمين اكثــر مــن رائــع   : "ثــم مــضت قائلــة "! اســتجدت فــي المنطقــة
للتفاهم الذي تم على كـل النقـاط المطروحـة والتـي سـتبحث يـوم غـد الثالثـاء فـي االجتمـاع الـذي             

تم مع اللورد كاريغنتون وزير خارجية بريطانيا على مأدبة الغداء التي سيقيمها مجلـس الـسفراء       سي
" للريـاض "ومن جهة أخرى أعرب " دورشستر"العرب ومكتب جامعة الدول العربية في لندن في فندق        

تي عدد من السفراء العرب عن ابتهاجهم لشكل الصيغة التي اتفق على اعدادها كمسودة للقضايا ال
والتـي سـيكون لهـا نتائجهـا االيجابيـة إذا مـا       " الثالثـاء "ستطرح على وزير الخارجية البريطانيـة غـدا       

ارادت بريطانيــا للعالقــات العربيــة واإلســالمية االســتمرار فــي الــشكل الــذي يحقــق األهــداف النبيلــة     
 ثانيـة أعـرب   لمصلحة البلدان العربية واإلسالمية والمملكة المتحـدة حاضـرا ومـستقبال، ومـن جهـة              

القائم باألعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في لندن عن ذلـك االتفـاق األخـوي          " للرياض"
". الكبير الذي ابداه سفراء الدول العربي واإلسالمية في لندن بعد عرض الفيلم التلفزيوني الـدنىء    

  ـ :ويالحظ على ما ذكرته الصحيفة ما يلي
ــذ يــوم    ١ ــه من ــ أن ــوم   ١٩٨٠/ ٤/ ١١ـ ــوم    " ١٩٨٠/ ١٤/٤" حتــى هــذا الي ــه بي واالعــالم الــسعودي يأمــل قرائ

وأن هـذه المأدبـة   . الثالثاء الموعود، وما يوم الثالثاء اال مأدبة غداء يقيمها الـسفراء تكريمـا للـوزير         
وكـان  " اعداد مـسودة للقـضايا التـي سـتطرح امـام وزيـر خارجيـة بريطانيـا        "حملت أكثر مما تتحمل كـ    

المناســبة لوجبــة هنيئــة " الدردشــات"جتمــاع حافــل وليــسوا علــى مأدبــة غــداء تتخللهــا   الــسفراء فــي ا
  .تنغيص فيها، واال لم تعد دعوة للتكريم

وال نها لم .  ـ أن الصحيفة ذكرت انه أعرب لها عدد من السفراء عن ابتهاجهم ولم تقل كل السفراء٢
 أن استــشهدت بمــا أعــرب عنــه القــائم   تــذكر ايــا مــن الــذين اعربــوا عــن ابتهــاجهم، فمــا كــان منهــا اال    

  ! باالعمال في السفارة السعودية
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، قالــت  "الــسفراء العــرب فــي لنــدن يحتجــون لــدى بريطانيــا بعــد اجتمــاعهم أمــس         : "وتحــت عنــوان 
قرر السفراء العرب في اجتماعهم بمقر : "في رسالة هاتفية من مراسلها في لندن" المدينة"صحيفة 

سال وفـد الـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة لالحتجـاج بـشدة علـى عـرض         الجامعة العربية في لندن ار    
: ثــم نــسبت الــصحيفة تــصريحين إلــى الــسيدين". فـيلم مقتــل أميــرة والــذي اســاء للعــرب والمــسلمين 

نبيل رمالوي، ممثـل منظمـة التحريـر الفلـسطينية فـي لنـدن، وعمـر الحـسن، مـدير مكتـب الجامعـة                     
 عـرض هـذا الفـيلم هـو امتـداد للحملـة الدعائيـة البريطانيـة ضـد                  أن: "فقال األول . العربية في لندن  

أن : "وقال اآلخر". االمة العربية، وأن الهدف منه هو منع أوربا من اتخاذ مواقف مؤيدة للحق العربي    
مجلس السفراء العرب قرر مقاطعة جميع االشخاص الذين ظهروا في الفيلم واشتركوا فـي انتاجـه             

 .Aكما طلب مـن الجامعـة العربـي مقاطعـة شـركة      .  التي تتعامل معهمواخراجه ومقاطعة الشركات

T. V التي انتجت الفيلم، واالحتجاج لدى السفراء البريطانيين، كما احتجوا لدى الشركة المنتجة 
ووصفوا هذا العمل بانه اعتداء صارخ على القيم االسالمية البريئة من كل سوء وحلقـة مـن حلقـات           

: ثــم ختمــت الــصحيفة رســالتها الهاتفيــة بقولهــا     ". نــسان العربــي والمــسلم  الــتهجم علــى كرامــة اال  
وجدير بالذكر أن مجلس السفراء العرب في لندن قد بعـث ببرقيـات يعـرب فيهـا عـن احتجاجـه إلـى          "

A.T.Vوالحكومة البريطانية ."  
ــة          ــي المعنيـ ــا هـ ــد بريطانيـ ــم تعـ ــدا فلـ ــى جديـ ــذ منحنـ ــد اخـ ــات قـ ــن العقوبـ ــديث عـ ــظ أن الحـ ونالحـ

وانما االشخاص الذين ظهروا في الفـيلم واشـتركوا فـي انتاجـه واخراجـه والـشركة التـي             ! اطعةبالمق
مقاطعة عربية لكل من ساهم في : "تحت عنوان" الجزيرة"وفي هذا المضمار ذكرت صحيفة ! انتجته

 أولهمـا، أن الـسفراء العـرب قـرروا فـي العاصـمة البريطانيـة ارسـال مـذكرة                : "أمـرين " فيلم مقتل أميرة  
وثانيهمــا، أن الــسفراء العــرب قــرروا مقاطعــة جميــع الــذي . احتجــاج إلــى وزارة الخارجيــة البريطانيــة

هذا هي .  ووضعهم على القائمة السوداءA.T.Vاشتركوا أو ساهموا في الفيلم باالضافة الى محطة 
  ".التي جعلت منها الصحيفة عنوانا لها" المقاطعة العربية"

بحــث مجلــس الــسفراء العــرب فــي لنــدن، وفــي  ": "الــشرق االوســط"فة وفــي اليــوم التــالي قالــت صــحي 
االجتماع الطارىء الذي عقده أمس الفيلم التلفزيـوني الـذي قدمـه التلفزيـون التجـاري البريطـاني        
تحت عنوان موت أميرة، والموقف الذي سيتخذه المجلس من هذا العرض التلفزيـوني الـذي يـشكل        

وقـد تـم االتفـاق علـى اتخـاذ موقـف عربـي موحـد            . م والعـرب  جزءا من الحملة المغرضـة ضـد االسـال        
وقــد : "ثـم ختمــت الـصحيفة خبرهـا بــشأن نـشاط الـسفراء العــرب بقولهـا      ". ضـد مثـل هــذه الحمـالت   

تقرر أن يبلغ السفراء العـرب احتجـاجهم الرسـمي الـى اللـورد كـاريغنتون وزيـر الخارجيـة البريطـاني                 
يـوم التـالي ونـشرت رسـالة أخـرى لمراسـلها فـي لنـدن تحـت          في ال" المدينة"ثم عادت صحيفة    ". اليوم

قـرر  : "جـاء فيهـا  " احتجاج عربي متضامن ورسمي تتسلمه الخارجية البريطانية أمـس    : "عنوان ضخم 
السفراء العرب تشكيل لجنة متابعة جميع االعمال المعادية للعرب التـي تعـرض فـي بريطانيـا للـرد         

لى انتاجها وعرضها، كما قرروا تنسيق جهـود حكومـاتهم    عليها واتخاذ موقف موحد ضد القائمين ع      
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وقـد اجتمـع أمـس    : "ثـم اضـافت الـصحيفة قائلـة    ". ضد أي عمل يسىء لالسالم والعرب في بريطانيا       
 سفيرا عربيا مع اللورد كاريغنتون وزير الخارجية البريطانية وقدموا خالله احتجاجا على عرض     ١٥

المــة العربيـة واالسـالمية مــن حملـة التـشويه التــي تـنظم ضــد      فـيلم مـوت أميــرة، واعربـوا أن اسـتياء ا    
ال يعـدو كونـه مادبـة الغـداء التـي      " االجتمـاع "وتجـدر اإلشـارة إلـى أن مـا سـمي بــ         ". العرب والمسلمين 

أن وفــدا مــن "وأخيــرا ذكــرت الــصحيفة  . اقامهــا الــسفراء العــرب تكريمــا لــوزير الخارجيــة البريطانيــة  
يــر الدولـة البريطانيــة للــشئون الخارجيـة وقــدم لــه احتجـاج أخــر علــى    الـسفراء العــرب اجتمـع مــع وز  

طالـب مجلـس    : "فقـد وردت روايـة أخـرى عنـدما قالـت          " الـشرق األوسـط   "أمـا صـحيفة     ". عرض الفيلم 
السفراء العرب في لندن أمس من وزارة الخارجية البريطانيـة تحديـد موعـد عاجـل لتـسلم احتجـاج             

 التلفزيـون البريطـاني المـستقل االسـبوع الماضـي والبحـث       رسمي بشأن عرض فـيلم مـوت أميـرة فـي       
وعلم أن هذا االجتمـاع سـيعقد فـي    .. في وسائل منع الحمالت المغرضة المسيئة للعرب والمسلمين      

قد تحدثت عن االجتمـاع باعتبـاره       " المدينة"وجدير بالمالحظة أن صحيفة     ". مطلع االسبوع القادم  
شأن اجتمـاع الـسفراء العـرب بـوزير الخارجيـة أو باالصـح بـشأن        اما ب ! قد تحقق وأن االجتماع قد تم     

الـشرق  "مادبة الغداء التي اقامها السفراء العرب لوزير الخارجية البريطانية، فقـد انفـردت صـحيفة           
وعنــد الــساعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر التقــى الــسفراء    : "بنــشر المزيــد عنهــا حيــث قالــت " األوســط

دبـة  أ الخارجية حول مادبة غداء اقيمت في فنـدق دورشـتر ورغـم أن الم    العرب باللورد كاريغنتون وزير   
قبــل االزمــة التــي ســببها الفــيلم، فــان االحاديــث       أيكانــت قــد تحــدد موعــدها منــذ اكثــر مــن شــهر،      

الجانبية بين السفراء العرب والوزير البريطاني قـد تناولـت اخطـار الحملـة ضـد العـرب والمـسلمين                    
وتم االتفاق على مناقشة هـذا الموضـوع     . عرض الفيلم لمشاعر المسلمين   وإلى االساءة التي سببها     

في االسبوع المقبل كما جرى بحث العالقات العربية البريطانيـة وتطـورات أزمـة الـشرق األوسـط ثـم         
وابلغ السفير العماني فـي خطـاب فـي المأدبـة بوصـفه عميـد الـسفراء العـرب وزيـر               : "قالت الصحيفة 

تياء السفراء العرب من الهجمات والحمالت االعالمية المغرضة ضد العرب الخارجية البريطاني اس
كما أعرب عن امله .. وأعرب عن أسفه ألن هذه الحمالت اخذت تتزايد على ما يبدو.. والدول العربية

في أن تبذل الحكومة البريطانية كل ما في وسعها لتـشجيع وسـائل االعـالم علـى التـصرف بمـستوى        
ويكفي أن نعرف أن المتحدث هو سفير قابوس لكـي نـدرك مـاذا يمكـن أن يقـول          " ةأكبر من المسؤولي  

واضـافت الـصحيفة   ! فاين االحتجاج واالستياء من االسف واالمـل الـذين تحـدثا عنهمـا؟     ! لبريطانيا
وبعد أن تحدث السفير العماني عن اعتراف عدد كبير من حكومات العالم بمنظمـة التحريـر         : "قائلة

لى أنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ـ اعرب عن امله في أن تعتـرف الحكومـة    الفلسطينية ـ ع 
أن العــرب يعلقــون أهميــة خاصــة علــى المملكــة المتحــدة   : "وذكــر". البريطانيــة بهــذه الحقيقــة قريبــا 

كعضو دائم في مجلس األمن الدولي نظرا لعالقاتها الوثيقة مع الواليـات المتحـدة، ولكونهـا عظـوا            
" العــرب"اذاً مــاذا نتوقــع مــن ســفير قــابوس أن يقــول ســوى ان     ". الــسوق االوربيــة المــشتركة بــارزا فــي  

يعلقون أهمية خاصة على المملكة المتحدة، ويطنب في تعداد اسباب هذه االهمية الخاصة لكونهـا   
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اذاً ماذا نتوقع مـن سـفير   ". عضوا دائما في مجلس االمن، وعضوا بارزا في السوق االوربية المشتركة       
يعلقـون اهميـة خاصـة علـى المملكـة المتحـدة، ويطنـب فـي تعـداد          " العـرب "قابوس أن يقول سـوى أن    

يعلقون أهمية خاصة على المملكة المتحدة، ويطنب في تعـداد اسـباب هـذه اإلميـة      " العرب"سوى أن   
ــارزا فــي الــسوق المــشتركة، ولعالقاتهــا             الخاصــة لكونهــا عــضوا دائمــا فــي مجلــس األمــن، وعــضوا ب

قة مع الواليات المتحدة، هذا هو االحتجاج الذي تحدثت عنه وسائل االعالم السعودية ممنية         الوثي
  !نفسها ومؤملة قراءها به؟

مع وزير الخارجية البريطاني الذي اطنب األعالم السعودي   " اجتماع السفراء العرب  "أن ما يسمى بـ     
ــوزير، وباحاديــث ج        ــه انتهــى بمادبــة غــداء تكريمــا لل ــة لعميــد الــسلك    فــي الحــديث عن انبيــة، وخطب

الدبلوماســـي العربـــي، الـــسفير العمـــاني عـــن األهميـــة التـــي يعلقهـــا العـــرب علـــى بريطانيـــا، أن هـــذا    
أن فـيال الـسلطان جـائر قـد عثـى بمـزارع الفالحـين، وبعـد أن         : االجتماع يشبه حكاية ظريفـة مفادهـا     

علـى أن يفتحـوا الـسلطان بـامر     ذاقوا األمرين ـ وكثرت شـكواهم منـه ـ حزمـوا أمـرهم بعـد طـول تـردد          
فيله فشلكوا وفدا عنهم لمقابلة السلطان الجائر واجتمع الوفد بالسلطان الذي كـان يبـدو أنـه علـى      

وبعد التمجيد والحمد والشكر للسلطان على النعم التي اسبغها على   . علم بما يجيش في نفوسهم    
حتـى  " فيـل "مـره، ومـا أن نطـق كلمـة     رعيته حاول أن ينتقل اكبر القول الى الموضـوع وهـو وجـل مـن أ                

مــاذا عــن الفيــل؟ فــارتج األمــر علــى المتحــدث   : قاطعــه الــسلطان بــصوت غاضــب ووجــه عبــوس قــائال 
وهكـذا كـان حـال ســفير    . يــا حـضرة الـسلطان أن الفيـل بحاجـة إلــى فيلـة     : وانقلـب علـى القـصد وقـال    

عودي الــذي انتقــع عــن  فــاالعالم الــس ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك  . ســلطان عمــان لــدى الــسلطان االكبــر  
الحديث عن نشاطات السفراء العرب لقرابة الشهر عاوده الحنين إلى الحديث عنها فـي اليـوم االول      

الــسفراء العــرب فــي لنــدن يقــدمون احتجاجــا : "مــن ايــار حيــث نــشرت صــحيفة المدينــة تحــت عنــوان
العــرب إلــى وزيــر  ســيقدم اليــوم الخمــيس وفــد الــسفراء  "جــاء فيهــا " جماعيــا ضــد الحملــة االعالميــة 

الخاجية البريطاني اللـورد كـاريغنتون احتجاجـا عربيـا جماعيـا علـى الحملـة االعالميـة التـي قامـت                   
وتقوم بها وسائل االعالم البريطانية علـى المملكـة العربيـة الـسعودية وبـاقي الـدول العربيـة االخـرى                  

  ". وذلك أثناء اجتماع الوفد باللورد كاريغنتون الذى يتم اليوم
   
السفراء العرب يـسلمون كـاريغنتون االحتجـاج    "فقد كتبت تحت عنوان " الشرق االوسط"ما صحيفة   ا

اجتمع مجلس السفراء العرب في لندن يوم امس فـي مقـر           : "قائلة" العربي على الحمالت االعالمية   
جامعة الدول العربية في لنـدن وتبـاحثوا فـي موضـوعات عديـدة اهمهـا مهمـة وفـد مجلـس الـسفراء                   

 سيقابل وزير الخارجية البريطاني اللورد كاريغنتون عند الساعة الثالثـة مـن بعـد الظهـر اليـوم        الذي
لتقديم االحتجاج الرسمي العربـي للحكومـة البريطانيـة علـى الحملـة االعالميـة التـي تعرضـت لهـا               

قترح وسي: "ثم اضافت إلى قولها". المملكة العربية السعودية بشكل خاص والدول العربية بشكل عام
ســــيقوم بتقــــديم ، الوفــــد االســــلوب المتــــوازن المطلــــوب مــــن اجهــــزة االعــــالم البريطانيــــة أن تتبعــــه 
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. المقترحات التي يرى أنها ايجابيـة لتقويـة العالقـات البريطانيـة العربيـة وخلـق مزيـد مـن التفـاهم                  
وانمـا لــ   ، والمالحظ على الفقرة االخيرة أن الوفد لم يذهب لالحتجـاج  ". بما يخدم قضايا الشعبين   

وفــي اليــوم . التفــاهم، بريطانيــا بمــا يقــوى العالقــات العربيــة البريطانيــة وخلــق لالحتجــاج  " تبــصير"
قابـل وفـد الـسفراء    : "لتوافينـا فيمـا تـم فـي ذلـك اللقـاء قائلـة       "الشرق االوسـط "التالي عادت صحيفة  

ذا لقـرار مجلـس   العرب فـي لنـدن بعـد ظهـر امـس اللـورد كـاريغنتون وزيـر الخارجيـة البريطـاني تنفيـ                
السفراء العرب لالعراب عن تضامن الدول العربية مـع المملكـة العربيـة الـسعودية وادانتهـا للحملـة               
ــا االجهـــزة الـــصهيونية علـــى الـــشريعة      ــا اخيـــرا تطاولـــت فيهـ االعالميـــة المغرضـــة التـــي تعرضـــت لهـ

: قولـة ، نان عمـران  ثم نسبت الصحيفة إلى السفير الـسوري الـسيد عـد          ". االسالمية والتقاليد العربية  
أن الوفــد شــرح للــورد كــاريغنتون المخــاطر الجــسيمة التــي تنطــوى عليهــا مثــل هــذه الحمــالت علــى    "

أن مـن واجـب الـسفراء العـرب بوصـفهم حريـصين            .. العالقات القائمة بـين بريطانيـا والـدول العربيـة         
واقعـة تحـت النفـوذ    على تحسين هذه العالقات التنبيه إلـى المخـاطر التـي تحـاول وسـائل االعـالم ال          

اكــد :" ثــم اضــافت الــصحيفة علــى ذلــك قولهــا ". الــصهيوني دفــع العالقــات باتجاههــا لغايــات معروفــة
السفراء أن هذه الحملة تاتي في الوقت الذي تحرص فيه الدول العربية على تمتين عالقاتها بـدول              

ــالوا أن مـــن وا    ــاون االقتـــصادي والـــسياسي وقـ ــا الغربيـــة وعلـــى تعزيـــز التعـ ــي  اوربـ جـــب المـــسؤولين فـ
وبــشأن ". بريطانيــا بــذلك كــل الجهــود واتخــاذ كــل التــدابير الكفيلــة لوضــع حــد لمثــل هــذه الحمــالت  

علمت الشرق االوسط أن الوزير كـاريغنتون ابـدى تفهمـا كـامال          : "الموقف البريطاني قالت الصحيفة   
مـن خرافـات سـيئة    لوجهة نظر السفراء العرب وعاد واكـد امتعاضـه الـشديد مـن الفـيلم ومـا تـضمنه             

وغير الئقة وكرر قوله أن الحكومة البريطانية قد بـذلت اقـصى مـا تـستطيع مـن جهـود ضـمن حـدود                   
معربا من جديد عن االسف الشديد لالساءة التي سـببها هـذا    ، القوانين القائمة لمنع عرض الفيلم    

ولكننـا لـم   ". ستقبلكما أعـرب اللـورد كـاريغنتون عـن أملـه بعـدم تكـرار هـذه الحمـالت فـي المـ              ، الفيلم
  .!نشاهد اثراً لهذا االمتعاض الشديد

الــنص الكامــل لمحــضر االجتمــاع الطــارئ  "الكويتيــة بمــا أســمته" الــسياسة"  واخيــرا وافتنــا صــحيفة 
وحـــضره ممثلـــون عـــن الـــسفارة ، ٧/٥/١٩٨٠للجنـــة االقتـــصادية العربيـــة المـــشتركة الـــذي عقـــد يـــوم  

والــسودان وقطـــر التـــي  ،والمملكـــة العربيــة الـــسعودية ، لــسورية والعربيـــة ا، وســـفارة االمــارات ، االردنيــة 
وانتخبـت  ، ومكتـب جامعـة الـدول العربيـة       ، واليمن الشمالي ، والكويت، انفردت بحضور مندوبين عنها   

  : واتخذت التوصيات التالية، اللجنة نبيه العمري المفوض بالسفارة السورية رئيسا للجلسة
  ا القناة التجارية في التلفزيون البريطاني وكذلك مقاطعةـ مقاطعة كافة البرامج التي تنتجه١

  . الشركات التي ساهمت في انتاج هذا الفيلم
ـ تكليف مكتب المقاطعة بـاجراء التحريـات الالزمـة للتأكـد مـن أسـماء وجنـسيات الممثلـين الـذين             ٢

تـي يــشاركون  لوضـعهم علــى الالئحـة الـسوداء ومنــع دخـول االفــالم ال    " مـوت أميــرة "اشـتركوا فـي فــيلم   
  .فيها إلى االقطار العربية
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ـــ التوصــية لمكتــب الجامعــة العربيــة بمخاطبــة الــشركات المعلنــة فــي القنــاة التجاريــة البريطانيــة    ٣

A.T.V      بالــضرر الــذي ســيعود عليهــا نتيجــة الســتمرارها األعــالن فــي تلــك القنــاة نظــرا لمــصالحها 
مــا تتخــذه عنــه اجتمــاع   " تجــد"القتــصادية لــم  ويبــدو أن اللجنــة ا. االقتــصادية فــي االقطــار العربيــة 

الــسفراء بــشأن الفــيلم لقرابــة شــهرين، وهــو ال يمــس بريطانيــا مــن قريــب أو يعــد، وال يعــدو كونــه             
  .توصيات في توصيات ستذهب ادراج الرياح

والخالصة أن وسائل األعالم السعودية قد حملت السفراء في لندن أكثر من طاقتهم، والسيما وأنها    
قرر : "نهم وكأنهم حكومات قائمة بذاتها وليسوا موظفين تابعين لحكوماتهم، كالقول مثال تحدثت ع 

". الـــخ.. الـــسفراء مقاطعـــة جميـــع الـــذين اشـــتركوا أو ســـاهموا فـــي الفـــيلم باالضـــافة إلـــى المحطـــة  
  .والمعروف أن السفراء يمثلون حكوماتهم وليس لهم سلطة تقريرية

رض الفيلم رسميا اال أنها لم تكترث بالحملة السعودية، بل ولم ورغم أن اغلبية الدول العربية لم تع      
كما أن بعض هذه الـدول لهـا مـن العالقـات مـع      . يشترك بعضها في الحملة حتى في حدودها الدنيا     

بريطانيــا مــا يفــوق عالقتهــا بالنظــام الــسعودي كالمــشيخات والــسلطنة، وبعــضها االخــر ال يــشاطر        
وعلـى كـل حـال، فـبعض المظـاهر ال تعـدو كونهـا مجاملـة فـي          . مالحكم الـسعودي الـرأي بـشأن الفـيل       
وال ". الــسفير رجــل أمــين ارســلته دولتــه الــى الخــارج ليكــذب لهــا : "مجاملــة، والمثــل االنجليــزي يقــول

ــام    " كـــذب"علـــى مـــن " نـــدري" الـــسفراء العـــرب هـــذه المـــرة علـــى الحكومـــة البريطانيـــة أم علـــى الحكـ
  !السعوديين؟

        ثانياثانياثانياثانيا
        ية ية ية ية القضائالقضائالقضائالقضائ... ... ... ... الدعوىالدعوىالدعوىالدعوى

        
االمانـة العامـة للـصحافة    : " بالعنـاوين التاليـة  ١٩٨٠/ ٤/ ١٦و ١٥وافتنا الصحف السعودية في يـومي      

األمانــــة العامــــة للــــصحافة "، و"االســــالمية تقاضــــي التلفزيــــون البريطــــاني علــــى الفــــيلم المختلــــق 
اجراءات "و،  "دعوى قضائية محطة التلفزيون البريطانية    "، و "اإلسالمية تقاضي التلفزيون البريطاني   

وممـا جـاء   ". عربية ودعـوى قـضائية لالمانـة العامـة للـصحافة اإلسـالمية ضـد التلفزيـون البريطـاني              
تعتزم األمانة العامة للصحافة اإلسالمية فـي جـدة، وقـد كلـف الـسيد               : "قولها" الجزيرة"تحت عنوان   

إلسـالمية باتخـاذ   علي حافظ، األمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لالمانة العامة للـصحافة ا        
التي تصدر في جـدة إلـى الـسيد علـي     " اراب نيوز"االجراءات الالزمة القامة الدعوى، ونسبت صحيفة      

أن الــدعوى ســترفع فــي لنــدن   : أنــه لــم يحــدد أي موعــد لتقــديم الــدعوى اال أنــه قــال    : "حــافظ قولــه 
حــذر المحاميــان و": "الــشرق االوســط"ثــم ســرعان مــا امتــدت الــدعاوى عنــدما قالــت صــحيفة ". قريبـا 

المسلمان األمريكيان خالد المنصور وفيصل الطالل احدى محطات التلفزيون األمريكية من عرض 
فيلم موت أميرة، وهدد المحاميان برفع دعوى قضائية ضد محطة التلفزيـون إذا تجاهلـت التحـذير                
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االتحـادي  وصرح المحاميان بانهما سـوف يتقـدمان بـدعوى قـضائية لـدى القـضاء              .. وعرضت الفيلم 
 نيــسان ٢٨لمنــع عــرض الفــيلم، إذا لــم يتــسلما ردا مرضــيا مــن محطــة التلفزيــون فــي موعــد اقــصاه     

وقد يبدو األمر أنه عمل تطوعي ولكن سرعان ما كشفت الـصحيفة أنـه عمـل سـعودي بحـت،         ". أبريل"
 وفي اتصال هاتفي علمت الشرق االوسط أن المحامي المنـصور يعمـل وكـيال للمجلـس      : "حيث قالت 

وقـــد آن لوكيـــل أن يتوكـــل ". اإلســـالمي والرابطـــة اإلســـالمية فـــي كنـــدا وبعـــض الجماعـــات اإلســـالمية
  .الغنائم" حرب"ليقاضي ويتقاضى، فهذه 

وفـي  ": "الـشرق األوسـط  "ولذا انتقل المحاميان المسلمان من التهديد الى التنفيذ اذ قالت صحيفة  
 عبد اهللا المنصور أنه سيجتمع الجمعـة إلـى   واشنطن ذكر المحامي األمريكي المسلم الدكتور خالد 

ممثلــي التلفزيــون األمريكــي العــام فــي مدينــة واشــنطن لبحــث عــرض الفــيلم المغــرض مــوت أميــرة،   
وقال المنصور أنه بدأ في الوقت ذاته اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة للحيلولة دون عرض الفيلم    

 تحقيق ذلك، وعلى الرغم من أن ممثلي التلفزيـون     إذا ما فشلت مباحثاته مع ممثلي التلفزيون في       
أن الهـدف مـن االجتمـاع هـو أمـا      : وقـال . اعربوا له عن رغبـتهم فـي تجنـب وقـوع أيـة مواجهـة قانونيـة          

الغاء عرضه أو على االقل تأجيله إلى أن يتم توفير وقت مـساو علـى شاشـة التلفزيـون لعـرض وجهـة               
مـل المحـامي موكليـه ولـو كـان معروفـا سـلفا أن مثـل هـذه          وكان من الطبيعي أن يؤ   . النظر االسالمية 

ومما يعزز ذلك مـا  . الدعوى ليست سوى حركة مظهرية الغير، ألنها ال تستند إلى أي اساس قانوني            
مــدير البــرامج فــي هيئــة التلفزيــون العــام مــن أنــه لــم يتــسلم بعــد تبليغــا       " بيتــر مــاغي "قالــه الــسيد  

ولكنني ال اعتقـد أن ثمـة اساسـا    : "ثم اضاف قائال. صور وطاللبالقضية التي رفعها المحاميان المن    
والدليل على ذلك أن الفلـم قـد عـرض دون    ". قانونيا يستطيعان االستناد عليه في منع عرض الفيلم    

  .أن يؤبه لمثل هذه الدعاوى
بامر المحامين األمريكيين حتى انخرط في سباق " بيتر جايمس "وما أن سمع المحامي البريطاني      

المحـامي البريطـاني المعـروف بيتـر جـايمس سـيتقدم       "أن " المـستقبل "دعاوى، حيـث ذكـرت مجلـة    الـ 
ومن المعروف أن االحكام التي تصدرها " موت أميرة"بدعوى ضد شركة التلفزيون التي عرضت فيلم     

المحاكم البريطانية في قـضايا التـشهير غايـة فـي القـسوة، ومـن المنتظـر فـي حـال ربـح الـدعوى أن                    
  ".الشركة عن دفع التعويضتعجز 

. ورغم أن الفيلم قد عرض اال أن المحـاميين األمـريكيين المـسلمين لـم يتوقفـا عـن تأميـل مـوكليهم                    
امـا اليـوم فـان االمـل قـد      . فباالمس كان االمل معقودا على منـع عـرض الفـيلم أو تأجيلـه علـى االقـل       

فــيلم البريطــانيين وطالبــا  تقــدما بــدعوى ضــد مخرجــي ال "اخــذ منحــى جديــدا، والســيما انهمــا قــد   
وإذا ". نيابة عن مـسلمي العـالم اإلسـالمي   ) عشرين الف مليون دوالر( بليون دوالر   ٢٠بتعويض قيمته   

فانـه يعكـس مـدى مـا يتطلـع إليـه المحاميـان األمريكيـان               ! جـدا " متواضـعا " بليـون دوالر     ٢٠بدا مبلغ   
رفع محاميان مـسلمان أمـام   ": "العرب"وبهذا الصدد أيضاً قالت صحيفة  . المسلمان من اجور واتعاب   

 بليون دوالر بدعوى أن عرض فيلم موت أميـرة   ٢٠محكمة فدرالية أمس قضية تطالب بتعويض قدره        
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وجاء في ملف الدعوى أن الفيلم ..  مليون مسلم في العالم٦٠٠على التلفزيون األمريكي شوه سمعة 
صل عليـه سـيودع فـي صـندوق خـاص      المذكور يضر بحقوق جميع مسلمين وأن التعويض الذي سيح        

وتـضمنت الئحـة المتهمـين فـي الـدعوى منتجـي الفـيلم        : "واضـافت قائلـة  ". لنشر اإلسالم فـي العـالم    
 التي مولته وعرضته في بريطانيا، ومحطة االذاعة العامة A.T.Vالبريطاني أنطوني توماس وشركة 

  ".ثنين الماضيفي امريكا ورئيسها وعددا من المحطات التي بثت الفيلم يوم اال
وبعد قرابة نصف شهر طلع علينا المحامي االمريكي المسلم خالـد المنـصور بعـد أن اجـرى عمليـة                

فارتفع التعـويض المطالـب بـه إلـى     " ١٠" بليون دوالر بـ ٢٠حسابية بسيطة جدا ضرب بموجبها مبلغ   
دورشتر في لندن بليون دوالر جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المحامي األمريكي في فندق        " ٢٠٠"

أنــه يتحــدث باســم مــا يوصــف بالمجموعــات اإلســالمية العالميــة وان هــذه المجموعــات      : "أعلــن فيــه 
ثـم أضـاف   ". بليـون دوالر " ٢٠٠"تطالب في قضية مرفوعة ضد فيلم مـوت أميـرة بتعـويض قـدرة مائتـا         

زل عنهــا فــي إن القــضية المرفوعــة أمــام إحــدى محــاكم ســان فرانسيــسكو يمكــن أن يــتم التنــا  : "قــائال
 وبقيـة الـشركات المتعاونـة فـي إنتـاج الفـيلم         A.T.Vحالة واحدة فقط وهي أن تقـوم شـركة تلفزيـون            

نفـى المحـامي أن يكـون متحـدثا     "ثـم   ". وكذلك مخرج الفـيلم بـاالعتراف بالخطـأ واالعتـراف رسـميا           
حق تماما في أن المحامي م، األولى: بقي أن نشير إلى مالحظتين". من موقف الدفاع عن السعودية

. ألنه يتحدث من موقع الدفاع عن أجوره وأتعابه  ، قوله أنه ال يتحدث من موقع الدفاع عن السعودية        
مثل هذا االعتذار  " أرخص"فما  ،  بليون دوالر أو االعتذار رسميا     ٢٠٠مطالبته بتعويض قدره    ، والثانية
 ! ية نظرا لزهد المبلغ بليون دوالر وربما يفسر ذلك عدم اعتذار الجهات المعن" ٢٠٠"مجرد 

وأخيرا ما هي إال أيام حتى طوى األمر برمته وأسدل الستار علـى الـدعاوى دون أن يـودع قـرش واحـد        
ولكـن بالتأكيــد أودع النظـام الــسعودي فـي حــساب    " الـصندوق الخــاص لنـشر اإلســالم فـي العــالم   "فـي  

  .من ثروة الشعب المهدورة" تيسر"المحامين ما 
        ثالثاثالثاثالثاثالثا

        ددددالفيلم المضاالفيلم المضاالفيلم المضاالفيلم المضا
 الكويتية عن سينمائي باكستاني يدعى عنايات حـسين بهـاتي     ءفي مطلع شهر أيار نقلت وكالة األنبا      

أنه ينوى إنتاج فيلم يـصور حيـاة أميـرة بريطانيـة ردا علـى فـيلم تلفزيـوني بريطـاني عـن حيـاة                       : "قوله
أن حيــاة أميــرة : "ثــم أضــاف قــائالً". حيــاة أميــرة"وأن الفــيلم ســيحمل اســم .. أميــرة ســعودية وإعــدامها

ومـا هـي أال أيـام معـدودة حتـى كـشف عـن هويـة            ". العربيـة بريطانيـة   : سيكون ناطقـا بـثالث لغـات هـي        
أن مخرجـا سـينمائيا باكـستانيا    : "البريطانيـة قولهـا  " االوبزرفر"األميرة إذ نسبت صحيفة القبس إلى     

لى الفيلم البريطاني موت يعتزم تصوير فيلم عن حياة األميرة مارغريت شقيقة ملكة بريطانيا ردا ع
ولـم  ". لقـد قبلنـا التحـدي الـذي أثـاره فـيلم مـوت أميـرة              : "إلـي بهـاتي قولـه     " االوبزرفر"ونسبت  ". أميرة

أن رحلــة ســريعة مــن إســالم أبــاد إلــى الريــاض مــن شــأنها أن     : "يفــت الــصحيفة البريطانيــة أن تقــول  
 الحكــم الــسعودي اصــبح مكــشوفا تمعــن أيهــا القــارئ الكــريم كيــف أن". تــسهل موضــوع تمويــل الفــيلم
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لدى القاضي والداني، باعتباره مموال للمرتزقة والمنتفعين، لـيس لـدى صـحيفة بريطانيـة فحـسب،        
وإنما لدى صحف عربية، بل وصحف خليجية، لم يخل نقلها لما ورد في الـصحيفة البريطانيـة مـن       

 الرياض أم أن المبلغ هو الـذي  وال ندري فيما إذا كان المخرج الباكستاني قد طار الى    . مغزى واضح 
وما أن سمع مخرج مغربي بمخبر زميله الباكستاني حتى هرول هـو األخـر           . إليه ثمنا لتطوعه  " طير"

الظبيانيـة أن الـسيد عبـد     " الفجـر "الغتنام الفرصة، حيث نسبت وكالة االنباء العراقيـة إلـى صـحيفة             
مـل فـي اخـراج فـيلم عـالمي جديـد بأسـم        انـه يجـري حاليـا الع   : "اهللا المصباحي قـد صـرح لهـا بقولـه        

أن : "وقـال أيـضاً  ". موت أميرة بريطانيـة يـشترك فـي بطولتـه ثالثـة مـن كبـار نجـوم الـسينما العالميـة                  
هــذا الفــيلم وتتــضمن فــضائح حــول العديــد ممــن يتولــون مقاليــد الــسلطة فــي الجهــاز الحــاكم فــي      

نــشر تلـك الفــضائح سـوف يثيــر   " أن ثــم اشـار المخــرج المغربـي إلـى   ". بريطانيـا حتـى الوقــت الحـالي   
الــرأي العــام البريطــاني والعــالمي لمــا تؤكــده مــن وجــود ممارســات عنــصرية لالســتعمار البريطــاني       

أو االسرة " مرغريت"وال ندري ماذا عسى أن يكون جديدا في حياة األميرة         ". وعالقته بالشعب العربي  
الـصحافة،  : تحـت مجهـر تكـاد ال تفلـت منـه     المالكة البريطانية فشؤونها ال تخفى علـى أحـد اذ أنهـا          

  .الخ.. االحزاب، والبرلمان، والحكومة
الظهـور بمظهـر   " الفيلم المـضاد "و" الدعوى القضائية"والخالصة أن النظام السعودي قصد من وراء   

ونخـال أن  . من له مؤيدون وانصار يذودون عنه وينافحون دونـه علـى الـرغم مـن أنـه هـو المحـرك لهـا            
الرأي "ولعل صحيفة ". االزمة"ودي يتحسر في اعماقه لضآلة مناصرية وقلتهم في هذه    النظام السع 

ــام ــا     " العـ ــذا بقولهـ ــن هـ ــيئا مـ ــست شـ ــد عكـ ــة قـ ــن      : "الكويتيـ ــد مـ ــرك أحـ ــم يتحـ ــي لـ ــا العربـ ــي وطننـ فـ
ومــا أكثــرهم، لعمـل شــيء، لنجــد أن الـرد المتوقــع جــاء علـى لــسان احــد الــسينمائيين    .. الـسينمائيين 

حيـاة  (الـذي صـرح بانـه علـى وشـك البـدء فـي تـصوير فـيلم عـن              ) عنايـات حـسين    (:الباكستانيين وهو 
ومع هذا فاننا لم نسمح : "ثم تمضي الصحيفة لتقول". كرد على الفيلم البريطاني) أميرة بريطانية

فـاين هـو   ". والعمـل فـي هـذا الفـيلم ال ماديـا وال فنيـا      . أن وأحدا في وطننا العربي، سارع الى التطـوع      
وفي الختام نقول أن الحكام السعوديين لن يكونوا سعداء فيما لو اخرج        ! لحكم السعودين؟ التأييد ل 

  !وشتان بين الحياة والموت" موت أميرة"ألنه سيقترن بذكرى فيلم " حياة أميرة"فيلم 
        الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

لو اراد المرء تلخـيص موضـوع فـيلم    ) وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن مصلحون      (
أما إذا إراد أن يلخـص  ". الفساد واالرهاب: "في كلمتين اثنين لما وجد أفضل من كلمتي      " وت أميرة م"

  .أنه يوجد الفرق بين حكم االسالم وحكم الطواغيت: فحواه في عبارة واحدة لقال
ولــذا فإنــه لــم يــضف شــيئا جديــدا إلــى معلومــات أبنــاء الجزيــرة    . هــذا هــو موضــوع الفــيلم باختــصار 

جـدة والريـاض، ألن    :  سيما المتنورين منهم وسـكنة المـدن الرئيـسية وخـصوصا مـدينتي             العربية، وال 
أبنــاء الــبالد هــم خيــر مــن خبــر الحكــم الــسعودي وعــرف مفاســده وكــشف عيوبــه، ومــا الفــضائح التــي  
ــرة            ــاء الجزي ــر مــنهم، وال نعتقــد أن جماعــة مــن ابن ــزر يــسير إزاء مــا يعرفــه كثي تــضمنها الفــيلم االن
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ت الفيلم اال وتبادل افرادها فيمـا بيـنهم ـ بعـد انتهـاء العـرض ـ القـصص والوقـائع عـن           العربية شاهد
أمـا بعـض مـن شـاهدوا     . فضائح تصلح بدورها أن تكون مادة لما هـو أكثـر مـن فـيلم، بـل أفـالم وأفـالم          

  .العرض فرادى فالشك أنه حرك في ذاكرة كل واحد منهم شريطا من االحداث والفضائح المتراكمة
رأي العام العربي والعالمي، فقد بدا، خصوصا في السنوات األخيرة، يطلع على بعـض مظـاهر          أما ال 

الفساد في األسرة المالكة من خالل تطواف أفرادها في الخارج وما يقترن عادة بذلك الترحـال مـن    
اسراف وتبذير، وفسق وفجور ومجون يستوى والجنون مما يجعل أحداث الفيلم أحداثا عادية قياسا 

لــى تلــك التــصرفات المخجلــة والمــشينة التــي ينــدى لهــا الجبــين خجــال، حتــى أن بعــض الــصحف    إ
العالميــة والعربيــة أخــذت تتناقــل بعــضا منهــا ســواء مــا حــدث منهــا بالخــارج أم الــداخل، وكــان هــذا        

  .بمثابة المصدر الثاني للرأي العام العالمي والعربي في استقائه لمعلومات عن األسرة المالكة
ذا، فان الجديد في الفـيلم ال نجـده فـي مـضمونه، وإنمـا فـي احتراقـه لـدار الـصمت المبطـق              ولكن ه 

. على الحقائق في جزيرة العرب، الصمت الذي سـخرت ثـروة الـبالد لـشرائه بجانـب القمـع واالرهـاب        
لقد تجاوز الفيلم كل الموانع السعودية، وخرج الى حيز الوجـود هـذا نجـاح كبيـر وال شـك، وال سـيما        

ه يعتبر أول فيلم وثائقي يعـرى الحكـم الـسعودي ولـن يكـون الفـيلم األخيـر، فهنـاك مـن االحـداث                       وأن
اال تباشــير عهــد جديــد فــي الكفــاح     " مــوت أميــرة "والمآســي مــا يــستحق افالمــا وافالمــا، ومــا فــيلم       

. التي ظلت ردحا من الزمن تنـافح وحـدها وحيـدة فـي سـاحة الكفـاح             " الكلمة"أنه نصرة لـ    . االعالمي
لتـشكال معـا صـورة حيـة ناطقـة مرئيـة، فكـل        " الـصورة "أما اليوم فلم تعد وحيـدة، فقـد انـضمت اليهـا            

  .شىء يبدأ بخطوة ثم تتوالى الخطوات
ولهــذا كانـــت الحملـــة الـــسعودية العميــاء ضـــد الفـــيلم، ولكنهـــا علـــى كــل حـــال، حملـــة انقلبـــت علـــى     

 خـالل الـضجة التـي افتعلتهـا حـول       أصحابها، ألنهـا اذكـت عنـصر التـشويق واالثـارة لـدى النـاس مـن                
ورغـم أنهـا   . الفيلم مما زاد في شهرته، فالحملة اعطـت مـردودا عكـسيا ألنهـا كـان خيـر دعايـة للفـيلم               

اســهمت فــي الحيلولــة دون عرضــه فــي بعــض البلــدان اال أن عنــصر الخــسارة قــد طغــى علــى عنــصر       
الذي كـان  " الفيديو"اننا في عصر الفائدة الذي توخته السلطات السعودية جراء حملتها، وال سيما و 

شفيعا البناء الـبالد لمـشاهدة الفـيلم اذ قـدر احـد المـسؤولين الـسعوديين عـدد النـسخ التـي تـسربت               
من الفيلم الى داخل البالد في الشهر األول من انتاجه بثالثين ألف نسخة، وما كان، كـل هـذه، ليـتم         

ين حملـة ناجحـة، وعقــدوا عليهـا أمـاال واســعة،     لـوال الدعايـة الـسعودية التــي خالهـا الحكـام الــسعودي     
أن النسخة "ويكفي أن نشير إلى ما نقلته وكالة اليونايتد بريس من . وبددوا في سبيلها أمواال طائلة

ــغ          ــرة بيعــت فــي القــاهرة بمبل ــديو الواحــدة مــن فــيلم مــوت أمي والمــشترون ".  جنيهــا مــصريا ٧٠الفي
  .ثمن الفيلم ال يقدر عليه سواهمبالتأكيد هم من أبناء الجزيرة العربية، ف

        االدعاء السعودياالدعاء السعودياالدعاء السعودياالدعاء السعودي
وكان واضحا . منذ البدء والحكام السعوديون يجهدون انفسهم في استغالل الدين لتدعيم سلطانهم

لديهم بان توظيف الدين وتسخيره الغراضـهم ال يمكـن أن يكـون مجـديا اال بادعـائهم مكانـة خاصـة         



  ١٢٣

و أن الغـرور قـد بلـغ بالحكــام الـسعوديين درجـة أنهـم اخــذوا       ويبــد. ودوراً رياديـا ال يـضاهيهم فيـه أحـد    
ينظرون إلى انفسهم على أنهم وحدهم هم المسلمون، بل وذهبوا إلى ما هو أكثر من ذلك، وال سيما 

فها هو سعود االول في خطبة له بعد دخول مكة ! عندما وضعوا أنفسهم في مصاف الرسل واالنبياء
ن اضعف العرب، ولما اراد اهللا ظهور هذا الدين دعونـا إليـه، وكـل يهـزأ     أننا كنا م: " هـ يقول  ١٢١٨سنة  

وواضح من هذا االدعاء ـ وال سـيما وأنـه أعلـن فـي أم القـرى ـ أنـه لـيس هنـاك ديـن قبـل             ". بنا ويقاتلنا
وكان البد أن يالقـوا مـا القـى األنبيـاء     ! وعندما أراد اهللا ظهور هذا الدين دعاهم إليه     ! ظهور آل سعود  

وفــات الحــاكم  ". وكــل يهــزأ بنــا ويقاتلنــا  "وهــذا مــا قــصده بقولــه   ! ســل مــن عنــاء ومــشقة الــدعوة   والر
السعودي أن الدين قد ظهر قبل أن يولد باكثر من أحد عشر قرنـا، بـل وقبـل أن تخلـق اسـرته بمئـات              

وكــان الملــك عبــد العزيــز رحمــه اهللا فــي كــل   : "وهبــة معلقــا علــى خطبــة ســعود األول بقولــه  . االعــوام
اذاً الملـك عبـد العزيـز، فـي كـل      ". اسبة يشير إلى هذا، ذاكرا فضل اهللا عليه وعلى اجـداده مـن قبـل         من

فيالـه مــن ادعـاء أحمــق يـنم عــن نزعــة    ! مناسـبة يــشير هـو األخــر إلـى الــدين أظهـره اهللا علــى ايــديهم    
  .شريرة لتسخير الدين في خدمة مآرب دنيوية وضيعة، كما ينم عن جهل وغرور وصلف

أن الدين ظهر على ايدي الحكام الـسعوديين ـ حكـام يزعمـون ـ فـان مـن واجـبهم أن يـصيروا          ولطالما 
األخوان هم جنود عبد العزيـز بـن سـعود    "وهذا ما قاله مؤرخ سعودي أخر بزعمه أن       ! الناس مسلمين 

الــذين كــانوا بــاالمس مــن العــرب الرحــل البــدو الجــاهلين، فــدينوا، أي دانــا بــدين التوحيــد، فــصاروا      
وهــذا أمــر يجــافي الحقيقــة، فــاالخوان لــم يكونــوا مــن الجــاهلين بمعنــى الجاهليــة، ولــم      ". مينمــسل

يصيرهم الحاكم السعودي مسلمين، بل هم مسلمون منذ أن خلقوا، وبعد أن أدعى الحاكم السعودي  
لتبـصيرهم وارشـادهم، وهـم    " العلمـاء "أنه صيرهم مسلمين أخـذ ابـن سـعود يرسـل لهـم جماعـات مـن                

وبعـد  ". وهؤالء العلماء المتجولون ينتقـيهم ابـن سـعود مـن المـوالين لـه        ": ديكسون"ل عنهم   الذين قا 
أن ينتقــيهم ابــن ســعود مــن المــوالين لــه ينتقــي أيــضا التعليمــات التــي يــزودهم بهــا، وهــذا مــا أكــده         

ومــن التعـــاليم التـــي يرســخها هـــؤالء فــي اذهـــان القبائـــل أن االخــوان فقـــط هـــم     : "بقولـــه" ديكــسون "
وكــان ابــن ســعود يــدفع بــاالخوان إلــى   ". ون الحقيقيــون وأن بقيــة المــسلمين كفــرة وهراطقــة  الــسملم

تعمــيم فكــرة الكفــار والمــشركين لتــشمل الجيــران باعتبــار أن االخــوان وحــدهم هــم المــسلمون ومــن       
إذ كــان الحكــم الــسعودي يعــوزه المبــرر لتوســيع رقعــة حكمــة، فوجــد فــي تلــك     ! عــداهم لــيس بمــسلم 

ومـا أن  ". رر عملـه، فـالعراق كـافر والكويـت كـافرة مـن وجهـة نظـر الملـك عبـد العزيـز           المفاهيم مـا يبـ   
الـسعودية، ولكـن دون أن   " المفتوحـات "استكمل الملك عبد العزيز االدوار المرسومة له حتى توقفـت        

وعندما اسبابها مستشار الملك عبـد العزيـز الـسيد حـافظ وهبـة           ! من كفرها " الكافرة"يحرر البلدان   
في الهجر أنهم قائمون بأمر الدين واقامة الشريعة التي كان يهدمها ابن       " االخوان"وقد اذاع    ":بقوله

وهكذا كانـت نهايـة   ". سعود، وأن ابن سعود طالب ملك، وموال للكفار وشريك لهم في جميع االعمال         
 مــن وضــعوا انفــسهم فــي مــصاف االنبيــاء والرســل، حيــث انكــشف أمــرهم باعتبــار أنــه يهــدمون الــدين  

. من ادعاء اظهار الـدين الـى هـدم الـدين ومـواالة الكفـار      ! فيالها من مفارقة صارخة .. ويوالون الكفار 
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. وعنـدها اسـقط فـي يـد الحكــم الـسعودي واضـطر إلـى التخفيـف مــن ادعاءاتـه بعـد أن انكـشف أمــره           
م ولكن يبدو أن الفـيلم ومـا سـبقه مـن أحـداث الحـرم والمنطقـة الـشرقية التـي اظهـرت أفـالس الحكـ                

السعودي دفعت به للعودة إلى اجترار ادعاءاته السابقة واذكت حنينه إليها في محاولة يائسة للـدفاع          
ومــن ذلــك مــثال مــا قالــه األمــين العــام لرابطــة العــالم االســالمي   . عــن تدينــه بعــد أن طعــن فــي دينــه 

لـــى أن هـــذه الحمـــالت الـــشرسة تتركـــز علـــى المملكـــة النهـــا تـــصر ع: "الـــشيخ محمـــد علـــي الحركـــان
وال يفهم من هذا غير أن المملكة وحدها هـي التـي   ". التمسك باالسالم كعقيدة وتشريع ونظام حياة     

وجـدير بالـذكر أن الحركـان    ! ولـذا نـرى أن الحمـالت الـشرسة التطالهـا          ! تصر على التمسك باالسالم   
ــاه       ــان وزيــرا للعــدل الــسعودي، ومطلعــا علــى خفاي عامــة عــن االمانــة ال " الجزيــرة"ونقلــت جريــدة  . ك

أنهــا تعتـــزم اقامــة دعـــوى قـــضائية ضــد محطـــة التلفزيـــون    : "للــصحافة االســـالمية فــي جـــدة قولهـــا  
 بشأن العرض الذي قدمته مؤخرا وتناول دسا رخيصا ضد االسالم وضد المملكة A.T.Vالبريطاني  

ــق احكــام الــشريعة االســالمية      ــة التــي تطب ــارة     ". باعتبارهــا الدول فــتمعن ايهــا القــارئ الكــريم فــي عب
والتي تعني انه ليس هنـاك دولـة سـواها تطبـق احكـام      " الدولة التي تطبق احكام الشريعة االسالمية     "

وهـذا  " اما وزير الداخلية الـسعودي فقـد قـال بـشأن مـا اعتبـره حملـة ضـد حكمـة                            الشريعة االسالمية 
بــرة بالتقــصير فــي بعــض  وال ع، معــروف الن هــذه الدولــة قامــت علــى هــذا االســالم فــي كــل امــر   ، امــر

الجوانب فهم يشعرون أن نجاحها هو اكبر وأن االسالم قادر على أن يكون دولة قوية منيعة فهذا امـر       
فالحملـة الـشرسة ماكانـت لتقـوم لـوال      ، ووزير الداخلية هنـا نحـى منحـى مـن سـيقه     ".يهمهم اال يكون 

لـة االسـالمية لـم تواجـه مثـل هـذه       وهـذا يعنـي أن الدو  ".أن هذه الدولة قامت على السالم في كل امر  "
أكــد األميــر نــايف بــن عبــد العزيــز وزيــر       "وحــديثا  ! الحمــالت الــشرسة النهــا ال تقــوم علــى االســالم     

ــرآن    ــسعودية أن القـ ــة الـ ــافى                         الداخليـ ــتور يتنـ ــذا الدسـ ــديل هـ ــسعودية وأن تعـ ــة الـ ــتور المملكـ ــو دسـ هـ
ــا بزيــف هــ  ". والــشريعة االســالمية  ــه ســوى أطــالق العنــان ال     ورغــم معرفتن ذا االدعــاء الــذي ال يــراد ب

ستبداهم وجورهم واضطهادهم للشعب واالستئثار بالسلطة، فان هذا االدعاء يعني فيما يعنـي أنهـم    
أمــا ! وكــان الــدول اإلســالمية ـ وجميعهــا ذات دســاتير ـ ليــست اســالمية           ! الدولــة االســالمية الوحيــدة 

 بشأن تعديل الدستور بما يعنـي تعـديل القـرآن، فهـي تـنم عـن         المغالطة الساذجة التي قدمها الوزير    
اولستم انـتم  ! استهتار وتجن على الحقائق والتالعب بااللفاظ فمن ذا الذي طالب بتعديل القرآن؟        

! وهل هنـاك خـداع للـنفس أكثـر مـن هـذا الخـداع؟       ! الذين تمتهنون تعاليمه بين كل عشية وضحاها؟    
واالفتراء على هذه البالد أهلها ودينها : " في بيناته بشأن الفيلمأما مجلس القضاء األعلى فقد قال

 وإشاعة خبـثهم حـسدا لهـذا البلـد المـسلم وعـدوانا عليـه وتـشويها لموقفـه الـسليم                     ملترويج بأطوله 
من إنفاذ العقوبات الشرعية التـي هـي العـالج الـصحيح ألمـراض المجتمعـات التـي يقـوم والة األمـر                  

لمــاذا يحــسد هــذا البلــد المــسلم  : ونحــن نتــساءل".  علــى كافــة أفــراد األمــةفــي هــذا البلــد بتطبيقهــا
المحافظ ويعتدى عليه ويـشوه موقفـه الـسليم فـي حـين أنـه لـيس البلـد المـسلم الوحيـد؟ وال نخـال              

ــه    ــر قولـ ــة غيـ ــك إجابـ ــس يمتلـ ــشرعية  : المجلـ ــات الـ ــذ العقوبـ ــه ينفـ ــشريعة   . ألنـ ــذ الـ ــره ال ينفـ إذا، غيـ
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أما الشيخ ناصـر بـن حمـد الراشـد، الـرئيس       !  ليس محسودا أو معتدى عليه     اإلسالمية، وبالتالي فانه  
مـن المهـم لمـصلحة العـالم بأسـره أال تتـردى األخـالق فـي            : "فقـد قـال   . العام الـسابق لتعلـيم البنـات      

إذاً ". العربية السعودية، وأن يبقى هناك على األقل مكان واحـد تبقـى فيـه آداب الـسلوك علـى رفعتهـا             
أما ! لم بأسره أن بقى هناك مكان واحد تصان فيه آداب السلوك وتبقى على رفعتها        من مصلحة العا  

  .؟ فالجواب حيث يحكم السعوديون...أين
وفي ظل الحكم الـسعودي أيـضا تنـال المـرأة مـن الحقـوق مـا لـم تنلـه نظيراتهـا فـي العـالم، فهـا هـو                  

. أخـرى لعـزل البنـات فـي المـدارس       غير أن هنـاك دواعـي       : "الرئيس العام السابق لتعليم البنات يقوله     
أننا نريد العناية بالنساء والكرم معهن ال نهن بحاجة إلـى العنايـة أكثـر مـن الـذكور، فهـذا هـو البلـد                
الوحيــد فــي العــالم حيــث تعطــى المــرأة حقوقهــا النهــم ال يكرمــون المــرأة فــي الواليــات المتحــدة أو    

القارئ الكريم أن المملكـة العربيـة الـسعودية هـي          تصور أيها   ". أما نحن فنكرمها  . بريطانيا. روسيا أو 
البلــد الوحيــد فــي العــالم الــذي يعطــي المــرأة حقوقهــا ويكــرم المــرأة بمــا ال تكــرم بــه فــي الواليــات         

  !أما كيف يكرمها الشيخ ناصر؟ فبعزلها. المتحدة وروسيا وبريطانيا
ض لـصد أعـداء اإلسـالم    فلـيس هنـا مـن يـنه    ! ولطالما أن الحكام السعوديين هـم وحـدهم المـسلمون       

ولـم يجـد أعـداء اإلسـالم الـذين أسـاءوا        : "في افتتاحية لها  " الجزيرة"سواهم، وهذا ما قالته صحيفة      
إليـه بــذلك الفـيلم قبــل أكثـر مــن عـامين غيــر المملكـة وقــادة المملكـة مــن يتـصدى لهــم ويـدافع عــن         

ة المملكـة باعتبـار أنهـم هـم      إذاً ليس هناك من يتصدى ألعـداء اإلسـالم سـوى قـاد            ". اإلسالم الحنيف 
لم تجد تلك المراكـز التـي تمثـل القـوى المعاديـة لإلسـالم والمـسلمين                 "كما  ! المسلمون الحقيقيون 

ولكــن الــصحيفة لــم توضــح لنــا المواقــف التــي    ". جهــة كالمملكــة لتوجيــه هجمتهــا الــشرسة نحوهــا   
  .تصدى فيها الحكام السعوديون منذ عامين ألعداء اإلسالم

ن الحكــام الــسعوديين قــد اعتــادوا الخلــط بــين اإلســالم وذواتهــم، فــأي نقــد يوجــد لهــم       والخالصــة أ
وهــم ال "! أنــا اإلســالم واإلســالم أنــا: "، فلــسان حــالهم يقــول"اعتــداء وهجومــا علــى اإلســالم"يعتبرونــه 

يدعون ذلك عن جهل أو اعتقاد بصحة ذلك، وانما عـن خـداع وريـاء، وذلـك ألنهـم ال يمتلكـون حجـة               
ولـذا نـراهم يـسارعون إلـى     .  بها عن أنفسهم إزاء ما يثار في وجوههم من انتقادات وفـضائح             يدافعون

أمال في اتقاء تلك االنتقادات والفضائح، وفاتهم أن ذلك لـم    " مكروه"استغالل اإلسالم كلما آلم بهم      
. يعــد ينطلــي علــى مــن لديــه ذرة مــن العقــل، فاإلســالم بــريء مــن تــصرفات وممارســات كثيــرة لهــم            

اكــذب : ، وزيــر اإلعــالم النــازي وفحــواه "غــوبلز"حــضرنا بــشأن االدعــاءات الــسعودية قــول ينــسب إلــى  وي
  !ويبدو أن الحكم السعوديين هم الذين صدقوا كذبهم؟. حتى يصدقك الناس

        اإلسالم براء منهماإلسالم براء منهماإلسالم براء منهماإلسالم براء منهم
، "وأمــرهم شــورى بيــنهم: "نعــم اإلســالم بــريء مــن كــل ذلــك، اإلســالم ديمقراطــي وكتابــه الكــريم يقــول 

ــون ولــسان حــال الحكــام الــسعوديين يقــول     "شــاورهم فــي األمــر  و" ــوك أو توقراطي ــا الدولــة  : "، والمل أن
أن الملـوك إذا دخلـوا قريـة أفـسدوها وجعلـوا أعـزة أهلهـا أذلـة         "، وال ملوك في اإلسـالم لــ    "والدولة أنا 
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هـا األبنـاء   وال تورث اإلمامة والخالف في اإلسالم، فهـي ليـست ملكيـة خاصـة يتوارث         ". وكذلك يفعلون 
، وإنمـا تـولى وفـق    بويرفض اإلسالم أن توزع الواليات واإلمارات على األقربـاء والمحـا سـي   . عن األباء 

مـن ولـي مـن أمـر المـسلمين شـيئا فـولى رجـال               : "ففـي الحـديث الـشريف     ". استعمال األصـلح  : "قاعدة
من "مر بن الخطاب وقال الفاروق ع". للمسلمين منه فقد خان اهللا ورسوله    ". وهو يجد من هو اصلح    

". ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجـال لمـودة أو قرابـة بينهمـا فقـد خـان اهللا ورسـوله والمـسلمين               
فأين كل هذه مما يجري في ظل الحكام السعودي؟ لقد تحولـت الـبالد فـي ظـل الحكـام الـسعوديين           

" استعمال األصـلح : "دتي يعبثون فيها كيفما شاءوا بمنأى عن قاعمإلى مزرعة ال قاربهم ومحا سيبه     
أمـــا الـــبالد والـــشعب فقـــد نـــسبا معـــاً إلـــى األســـرة الحاكمـــة وكأنهمـــا جـــزء مـــن  ". األمثـــل فاألمثـــل"و

! ممتلكاتهــا الخاصــة، وبهــذا وســمت الــبالد والــشعب كمــا توســم األنعــام كــدليل علــى عائديــه ملكيتهــا  
رون قبور وأضـرحة الـصحابة   ، ويدم"المذهب الوهابي"من مقولة " ينفرون"والحكام السعوديون الذي  

فـي مكـة والمدينـة ـ بحجـة تحاشـي الخلـط بـين اإلنـسان وربـه ـ لـم يتورعـوا أن ينـسبوا شـعبا برمتـه                   
فمن الذي فعل فعلة كهذه، ".. وبلدا بأكمله إلى أسرتهم، فكانت المملكة السعودية والشعب السعودي

  !فاجرا أم مصلحا؟في أي حقبة من حقب التاريخ اإلسالمي، طاغية كان أم عادال، 
        اإلرهاب اإلرهاب اإلرهاب اإلرهاب 

ــات وحــشية، ال عالقــة لهــا باإلســالم، ألنهــا انتقاميــة ووحــشية،            أمــا العقوبــات الــسعودية، فهــي عقوب
أن القتـل الـشنيع هـو الـذي ذلـل لنـا رقـاب قبائـل              : "وليست تقويمية تربوية، فعبد العزيـز األول يقـول        

مـن قتـل   : "فأين هذا من القول الكريم. شنيعإذاً المطلوب اإلذالل وال يكون ذلك إال بالقتل ال  ". نجد
ولــن يعــوز الحكــام الــسعوديين   ! ؟"نفــسا بغيــر نفــس أو فــساد فــي األرض فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا     

االدعــاء بمــا يــشاءون واخــتالق الــذرائع لجــرائمهم، ولكــن لــيس بمقــدورهم، علــى كــل حــال، أن يــأتوا       
وإذا : "وانــه أيــضاً مــن اآليــة الكريمــة   . ذالل معــابتبريــر يجيــز اإلذالل، إذ يحــرم اإلســالم التمثيــل واإل   

ومـا  ! ؟ وأيـن العـدل مـن القتـل الـشنيع والتفـاخر بـاإلذالل؟           "حكمتهم بين النـاس أن تحكمـوا بالعـدل        
". العـدل أسـاس الحكـم   "أكثر اآليات واألحاديث التي تحث على العدل وتلزم الحاكم بـه، وقـديما قيـل         

ــة ال     ــة قبيحـ ــة طاغوتيـ ــا اإلذالل بدعـ ــشهامة والمـــروءة       ومـ ــق الـ ــى خلـ ــدين وال إلـ ــى الـ ــت صـــلة إلـ تمـ
آال ال تـضربوا المـسلمين فتـذلوهم، وال تجمـروهم فتفتنـوهم، وال         : "والفروسية، فهاهو الفاروق يقول   

وشتان بين الحض على عدم الضرب ـ  ". تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، وال تنزلوهم ألغيا فتضيعوهم
  !تفاخر بالقتل والقتل الشنيع لمجرد اإلذاللمجرد الضرب ـ دفعا لإلذالل، وبين ال

أما عبد العزيز الثاني، فكيرا ما افتخر بفعلة قبيحة أحد أجداده، إذ قال مستشاره السياسي، الـسيد              
ســمعت مــرارا مــن جاللــة الملــك عبــد   : جزيــرة العــرب فــي القــرن العــشرين "حــافظ وهبــة، فــي كتابــة  

حبس ذات مرة بعـض شـيوخ مطيـر، فجـاء بعـض      ) ١٨٠٤ام الذي تولى اإلمارة بعد وفاة أبيه ع (العزيز  
كبارهم لالستشفاع لهـم وانـس مـنهم روح االعتـزاز فـأمر بقطـع رؤوس المـسجونين، واحـضر رؤوسـهم              

وقـد  ! على مائدة قـدمت لبنـي عمهـم الـذين جـاءوا لالستـشفاع فـيهم ثـم أمـرهم باألكـل مـن المائـدة                        
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وخ مطيـر الـذين جـاءوا لالستـشفاع فـي فيـصل         قص هذه الحكاية جاللة الملك عبد العزيز على شـي         
ال لـشيء، أال  ! أناس في السجن تقطع رؤوسهم وتقدم علـى مائـدة    ! يالها من جريمة نكراء   ". شالدوي

ــان            ــزاز، فــي حــين ك ــة روح االعت ــاء عمــومتهم استــشفعوا لهــم وانــس مــنهم الطاغي ألن بعــضاً مــن أبن
 فــي أن االفتخـار بهــذه الفعلـة النكــراء أقـبح مــن    آال تتفـق معنــا آيهـا القــارئ الكـريم   ! اإلذالل مطلوبـا 
أنـــه وال شـــك حكـــم ! ومـــا عالقـــة هـــذا باإلســـالم الـــذي يدعيـــه الحكـــام الـــسعوديون؟! الفعلـــة نفـــسها 

وإنمـا ألن الطاغيـة   ، فواضح أن قتل هؤالء األبرياء لم يـتم لجـرم اقترفـوه يـستحق القتـل      ، الطواغيت
ــا روح االعتــزاز جرمــا  وإ. أنــس روح االعتــزاز لــدى مــن استــشفعوا لهــم     ــم   ! ذا اعتبرن فــان المــساجين ل

أفليــست ".فــال تتبعــوا الهــوى أن تعــدلوا:"وتقــول اآليــة الكريمــة. وإنمــا اقترفــه المستــشفعون، يقترفــوه
أو لـم  ".وال يجر منكم شنآن قوم علـى اال تعـدلوا  : "فعلة ابن سعود هي عين الهوى؟ وتقول اآلية أيضا        

حقاده ونزواتـه؟ أمـا قطـع رؤوس المـساجين وإحـضارها علـى مائـدة        يطلق الحاكم السعودي العنان أل 
وعبد العزيز هـذا مـا كـان    ، فهو عمل ال توجد كلمة قبيحة تفي بحقه   ، لبني عمهم المستشفعين لهم   

وانما كان يتهدد أيضا مـن جـاء يتوسـط لفيـصل الـدويش ملمحـا            ، يفتخر بفعلة نكراء كهذه فحسب    
رغم أن قرنا من الزمن يفصل بين الطـاغيتين، ولـم االسـتغراب؟ او    انه على استعداد ألن يعيد الكرة،    

لــيس فــي عهــد الملــك عبــد العزيــز عبــد الــرحمن نفــسه، وعلــى يــد جــالده عبــد اهللا بــن جلــوي، أميــر    
االحـساء انــذاك، ارتكبــت جريمــة شــنيعة مماثلــة وذلــك عنـدما دعــا عبــد اهللا بــن جــولي بعــض زعمــاء    

االحـساء، وبينمـا هـم ينـصرفون بعـد العـشاء تلقـاهم الجـالدون         قبيلة العجمان على وليمة عشاء في  
أو ليس الملك عبد العزيز نفسه أيضاً ! بالباب وقتلوهم فردا فردا ورموا بجييهم في قعر بئر مجاورة

وال تنـسوا أنـه مـا مـن رجـل مـنكم اال وذبحنـا أبـاه أو         ): المجاهـدين (هو الـذي قـال مخاطبـا االخـوان          
ال تظنـوا يـا اخـوان أن لكـم قيمـة      .. لكنـاكم اال بالـسيف، والـسيف الزال بيـدنا    أخـاه أو أبـن عمـه، ومـا م    

إذاً عبد العزيز الثاني اختط خطـة عبـد العزيـز االول وأبنـه        ! ؟"أنتم عندنا مثل التراب   .. كبيرة عندنا 
أن هـذا قـول أكـل    : ورب قائـل يقـول  . سعود معا، وال يتهدد المواطنين بغيـر الـذبح، وكمـا تـذبح الـشياه       

دهر عليه وشرب، ألنه أصبح من الماضي، بعضه قيـل فـي أواخـر القـرن الثـامن عـشر وبدايـة القـرن             ال
فنحيـل مـن يقـول ذلـك إلـى نائـب أميـر        ! التاسع عشر، وبعـضه اآلخـر قيـل فـي بدايـة القـرن العـشرين        

الريــاض، ســطام بــن عبــد العزيــز الــذي قــال حــديثا، وحــديثا جــدا، فــي الخمــس األخيــر مــن القــرن         
فاننا نفعل ذلك عن عمد لكـي  " واحدا"عندما نقتل شخصا : "، يقول االمير)١٩٨٠في عام   (العشرين  

فالقتل ال يتم احيانا عقابا لجريمة تقتـرف، وإنمـا     ". ينتبه مليون شخص آخر وال يفكرون في القتل       
ومــا مذبحــة الحــرم والتقتيــل فــي المنطقــة   . يمــارس لالرهــاب فــي ســبيل ديمومــة الــسلطة الغاشــمة   

أمــا قتــل األميــرة مــشاعر والــشاب مــصلح الــشاعر،  .  اال تطبيقــات لتلــك التنظيــرات البائــسة الــشرقية
ديلــي   "فهمــا حادثــان يتيهــان فــي خــضم االرث االرهــابي والممارســات الــشنيعة ممــا حــدا بــصحيفة           

لقـد اكـشتف مـصير مـشاعل     : "البريطانية أن تخـتم مقالـة لهـا حـول مقتـل األميـرة بقولهـا        " اكسبرس
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القاســـية التـــي ســـتبقى طـــي الكتمـــان فـــي العربيـــة  " العقوبـــات"تـــرى كـــم عـــدد . دفةعـــن طريـــق الـــص
  !".؟١٩٨٠السعودية خالل عام 

والحقيقة أن االرث السعودي في االرهاب كبير وكبير جدا، ومهما شذبت منه العـصور والظـروف، فـإن      
 اإلسـالم وعـن روح   منه كاف لجعله شنيعا فظيعا غليظا، شاذا غريبا كل الغرابة عـن     " زهيد"بقاء جزء   

العصر ومفاهيمة، فكيف إذا ما كان الباقي أكثر واكثر وأكثر من ذلك؟ ولكن أين المفر؟ يقول االمـام    
  ".من ضاق عليه العدل، فالجور عليه اضيق: "علي

        الفسادالفسادالفسادالفساد
وما يعنينا . الخ... الفساد خالف الصالح، وهو على انواع مختلفة كالفساد المالي واالداري والخلقي

ذا الموضــوع هــو االنحــالل والتفــسخ الخلقيــان اللــذان تفــشيا فــي أوســاط واســعة مــن األســرة      فــي هــ
والحقيقة أن عمر الفساد في األسرة السعودية هو عمر الحكم الـسعودي، وحالـه فـي نـشأته         . المالكة

وتطوره كحال المخلوقات، كان نطفة، ثم صار علقة، ثم توالت اطواره حتى غدا على الهيئة التي هو 
يها اآلن، حيث كبر وشاخ، بعد أن عشش وفرخ، واصـبحت لـه اشـكال وألـوان، واسـاليب وطـرق واصـبح         ف
ويعود هذا الى اتساع اإلسـرة المالكـة، وثرائهـا الفـاحش، وانحـسار العزلـة، وتنـامي                . قائما بذاته " فنا"

  ..دور وسائل االعالم في الكشف عنه
تي اختطها الملك عبد العزيز في الزواج مـن نـساء       البدعة ال : وتبيانا لقدم منشأ الفساد نأخذ مثال     

وتكـاثرت زوجـات عبـد العزيـز اال     : "يعصب علينا حصر عددهن، حيث قال احد المـؤرخين الـسعوديين    
". وهـو العـدد الـذي اباحـة الـشرع االسـالمي      . أنه لم يجمع بـين اكثـر مـن أربـع زوجـات فـي وقـت واحـد               

فـي مؤلفـه الحـديث ـ باللغـة االنكليزيـة ـ الموسـوم بــ          وبصدد كثرتهن أيضاً قال السيد محمد المـانع  
إذاً كثـرت زوجـات عبـد العزيـز، بـل تكـاثرت       ". وفي سيرة حياة الملك زوجـات كثيـرات      ": "توحيد العربية "

لـيس فـي المملكـة الـسعودية     : "وهـو مـا قالـه مـؤرخ سـعودي آخـر      ! حتى شـملت كـل قبيلـة مـن القبائـل          
فيا لكثرتهن طالما أن عبد ". ه فقد اصهر إلى القبائل كلهاقبيلة حرمت من عطف عبد العزيز ورحم
تمعن أيها القارىء الكريم في العطف الـسعودي الـذي ابـى    ! العزيز لم يحرم قبيلة واحدة من عطفه   

  .هذه واحدة من البدع السعودية! وال ندري من عطف على من؟! عبد العزيز اال أن يعم خيره
رع اإلســالمي فــي جــوهره وروحــه؟ فانــه لجــأ إلــى الطــالق، ثــم  أمــا كيــف احتــال عبــد العزيــز علــى الــش

ولذا كان في طالق وزواج متصلين للمحافظة علـى الـشكل ممـا          . الخ.. الزواج، ثم الطالق، ثم الزواج    
ولـيس معنـى هـذا أن بيتـه يتـسع ألكثـر مـن        : "حدا بالمؤلف نفسه أن يتبع قوله ـ آتف الذكر ـ مـضيفا    

وهكـــذا "إذاً ".  طلـــق واحـــدة مـــنهن ليــدخل بالجديـــدة وهكـــذا دواليـــك أربــع حـــرائم، فـــإذا عـــزم الــزواج  
، فتأمل أيها القارىء الكريم في هذه العبارة، أنهـا توضـح ابعـاد االسـتهتار، حيـث كـان الملـك          "دواليك

لقـد هـون حيـث كـان الملـك عبـد العزيـز فـي طـالق          ! عبد العزيز في طالق وزواج ال يعرفان االنقطاع  
لقــد هــون الملــك الــسعودي كثيــرا مــن الطــالق واستــسهله حتــى غــدا أي    ! قطــاعوزواج ال يعرفــان االن

ولعل ما ذكره السيد محمد المانع في كتابـه ـ الـذي يعبـر عـن وجهـة       ! شيء ـ مهما سهل ـ اصعب منه  
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وزواج عبـد العزيـز مـن بعـض النـساء      : "نظر سعودية ـ ما يوضح ابعـاد االسـتهانة الملكيـة عنـدما قـال      
ولطالمـا أن هنـاك   " ات، وقليل منهن لم يدم سـوى يـوم واحـد فقـط، أو نحـو ذلـك         يدون أكثر من أخري   

ومـا بقـى علينـا اال    ! زواج ليوم واحد فقط، فان هناك أيضاً زواج أليام، وآخر السـابيع، وهكـذا دواليـك          
ومـا الفـرق بينـه    ! ماذا عسى أن يسمى الزواج ليوم واحد فقط، أو االصح لدخلـة واحـدة؟     : أن نتساءل 

  ! استنكره الملك عبد العزيز من األمريكان؟وبين ما
أنـتم تحـسبون مـن يتـزوج     : "فعندما أعترض عليـه أمريكـي بـشأن تعـدد زوجاتـه، أجابـه الملـك محتـدا         

  ".بالثانية وال تبلون بمن يستكثر بدون زواج
ويـسخر الـدين فـي خدمـة     ! ومن المؤسف والمؤلم معا أن يطعن الدين الحنيـف ويـشوه باسـم الـدين         

  .نيوية وضيعه وباسم الدين أيضاأغراض د
اذ قـال الـسيد خيـر    " الحـرب والحـب  : "ولنتمعن في هذه القصة التي رواها مؤرخ سعودي تحت عنـوان  

ففـي معركتـه مـع    ! وكثيرا ما اختلطت اساليب الحـرب فـي حيـاة عبـد العزيـز بالحـب        : "الدين الزركلي 
اد يمزق امعاءه، وما شك خصومه واصيب هو بجرح بليغ في بطنه ك" سعد"العجمان حيث قتل اخوه 

ولكن بينما هم يترقبون سماع نعيه، فاجأهم صوت االهـازيج والعرضـات فـي مخيمـه،     . في انهم قتلوه  
  .في تلك الليلة بفتاة معروفة في االحساء" اعرس"وحديث الناس بان عبد العزيز قد 

  . وبينهوما فعل هذا اال ليقتل فيهم حسن االمل بالنصر إذا جمع الصباح بينهم
، إذ أنــه "ومـا فعــل هـذا اال ليقتـل فـيهم حـسن االمـل بالنـصر       : "فـانظر أيهـا القـارىء الكـريم إلـى قولـه      

يوضح بما يدع أي لبس أو غموض، أن ابن سعود قد أوجد من الـذرائع والبـدع لتزواجـه مـا لـم ينـزل               
  !.وأخيرا اهللا عالم لم فعل هذا. فيه من سلطان

جــون "يمومـة مـن التجديــد، قـال أيــضاً صـديق للملـك عبــد العزيـز       وفـي سـبيل االبقــاء علـى هــذه الد   
كان الملك عبد العزيز يطلق زوجة ليأخذ أخـرى، وغرضـه      ": أقدم أصدقائي العرب  "في كتابه   " فانيس

ــل  ــق زوجــة ليأخــذ أخــرى فهــذا صــحيح، وأمــا أن يكــون غرضــه مــصاهرة          . مــصاهرة القبائ ــه يل أمــا أن
هـذا بالنـسبة إلـى مـا     . ك غـرض غطـى بـآخر أو اسـتوى الغرضـان     القبائل، فهذا فيه قوالن، فربما هنـا  

  .، أما غير ما يسمون بالحرائر فحدث وال حرج، حيث ال حصر وال تحديد وال قيود"الحرائر"سمى بـ 
وهكذا كان لعبد العزيز باع طويل في هذه البدع بدعتا اإلسـراف فـي الـزواج والطـالق، وبجانـب ذلـك           

:  من طلقها أحيانا وهو ما قاله المؤرخ السعودي، خير الدين الزركلىكان عبد العزيز يطلق ثم يعيد
  ". وربما طلق إحدى زوجاته، وتزوجت غيره ثم أعادها إلى عصمته كما فعل بزوجته الخامسة"

إمـا البدعـة الرابعـة، فتـتلخص فـي أن      ! الـزواج والطـالق والتحليـل   : هذه هـي البـدع الـسعودية الـثالث     
ر علـى مطلقاتـه أن يتـزوجن مـن بعـده، ال سـيما مـن إفـراد خـارج األسـرة             الملك عبـد العزيـز قـد حظـ        

ثم توسع الحكام السعوديون في ترويج هذا التقليـد علـى المطلقـات مـن قبـل افـراد االسـرة            . المالكة
مـن حـق شـرعي وطبيعـي، وكتبـت علـيهن التعاسـة،        . المالكة باستثناء مـن يـرغبن الـزواج مـن أفرادهـا         

  .واصبحن عرضة للخطيئة
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وأخيرا هناك بدعة خامسة، وهي أن اساطين االسـرة المالكـة اشـاعوا فيمـا بينهـا تقليـدا آخـر يقـضي             
في حين أنه يجـوز لالمـراء أن يتزوجـوا    . بقصر زواج األميرات من األمراء، ونادرا ما خرجوا على هذا         

 إلـى  ولعـل مـا حـدث لعبـد الـرحمن الغنـيم ولمـصلح الـشاعر يفـسر               . من المواطنات وغير المواطنات   
أن التقليد اضاف هو اآلخر تعاسة إلى تعاستهن، ولسيما في ظل تعدد . حد ما شيئا من هذا القبيل    

  ".متعه"والتلهي بالسفر و" الحريم"الزوجات وتعاظم دور 
هذه بعض البدع التي اختطا الحكام السعوديون، وكـان عبـد العزيـز أول مـن وضـع لبناتهـا علـى هـذا                 

ابنائــه واجــروا تعــديالت علــى بعــضها، وكــان مــا كــان مــن زواج وطــالق   ثــم اضــاف إليهــا بعــض  . النحــو
  .الخ.. وحظر، يكاد يكون تاما، على المطلقات واألميرات" حريم"و

وتجدر االشارة إلى المؤرخين السعوديين وكتاب سيرة عبد العزيز لم يجمعـوا علـى شـيء كاجمـاعهم         
بـل أن الـسلطات الـسعودية تتحـرج فـي      " الحـريم "على عدم ذكر عدد النساء في حياته مـن الزوجـات و          
مولودا على االقل، ففي ) ٦٠(ولصاحب الجاللة : "ذكر عدد المواليد، وبهذا الصدد قال السيد المانع

ولـو أن الملـك عبـد العزيـز لـم      . ابنا على قيـد الحيـاة والكثيـر مـن البنـات     ) ٣٦(نهاية حياته كان لديه    
  ".يذكر قط العدد الصحيح الوالده

ي أن عبد العزيـز كـان يـذكر عـددا، ولكنـه لـيس بالعـدد الـصحيح فلمـاذا؟ البـد أن فـي األمـر                      وهذا يعن 
أن أهمية هذه الشهادة تأتي مـن كـون قائلهـا شـخص مطلـع علـى خفايـا عبـد العزيـز، فالـسيد            !.. سرا

المانع عمل في حاشية الملك عبد العزيز مترجما شخصيا له لمدة تسع سنوات كاملة كان اثناءهـا          
وإذا كـان عبـد العزيـز يتحـرج فـي ذكـر العـدد الـصحيح         ". قا ثابتا للملك في كل رحالتـه وبعثاتـه        مراف"

ونحن بدورنا . ألبنائه وبناته، فأولى به أن يتحرج أكثر وأكثر في ذكر عدد النساء الالتي كن في حياته
  :ال نعرف عددهن، ولكنهن ـ بشكل عام ـ ينقسمن إلى ثالث فئات

  . أنجبن وعددهن يتجاوز العشرالفئة األولى، الالتي
  . الفئة الثانية، الالتي لم ينجبن وعددهن غير معروف، ولكنه أكثر من الفئة األولى باضعاف المرات

  . من االماء والسرايا ويعتبر حصر عددهن أكثر صعوبة وتعقيدا" الحريم"الفئة الثالثة، 
وج مئـة وخمـسة وثالثـين عـذراء،     أن الملـك عبـد العزيـز تـز        " بنت هـاوس  "وبصدد عددهن ذكرت مجلة     

  ".امراة) ٢٣٥(اضافة إلى مئة أخرى، أي ما مجموعة 
        الذرائع السعوديةالذرائع السعوديةالذرائع السعوديةالذرائع السعودية

هذا هو الشرع السعودي، وبالتأكيد فان الحكام السعوديين سـيتذرعون باالسـالم باعتبـاره يبـيح تعـدد               
ن هذه القاعـدة  وهي كلمة حق يراد بها باطل، فصحيح أن اإلسالم يبيح تعدد الزوجات ولك ! الزوجات

ولكـي نعـرف البـون    ! الـسعودي وبـين الـشريعة الـسمحاء    " الـشرع "ليست مطلقة دون قيـود فـشتان بـين        
الشاسع بينهما ما علينا سوى أن نوجز أحكام الشريعة اإلسـالمية فـي هـذا المـضمار بعـد أن اطلعنـا               

فانكحوا ما طـاب لكـم   وأن خفتم اال تقسطوا في اليتامى      . "تقول اآلية الكريمة  . على منطوق األولى  
: وفي هـذه اآليـة تحـذير واضـح ومفـاده       ". من النساء مثنى وثالث ورباع فان خفتم اال تعدلوا فواحدة         
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وبعــد أن تــشير إلــى  . أن خفــتم اال تعــدلوا فــي شــؤون اليتــامى، فخــافوا أيــضاً اال تعــدلوا بــين النــساء    
: ، اال وهـو الـزواج مـن واحـدة    مسألة التعدد تحذر مـن مغبـة عـدم العـدل، وتوضـح الـسبيل إلـى العـدل             

ولـن تـستطيعوا أن   : "ولم يقف األمر عند هذا، بل جاء في آية اخـرى ". فأن خفتم اال تعدلوا فواحدة  "
تعدلوا بين النساء ولو حرصـتم، فـال تميلـوا كـل الميـل فتـذروها كالمعلقـة، وأن تـصلحوا وتتقـوا فـان               

  ".اهللا كان غفورا رحيما
وفـي الحــديث  . لزوجـات أمـر مــستحيل ولـو حــرص المـرء علـى ذلــك     وواضـح مـن هــذا أن العـدل بــين ا   

". من كانت له امرأتان ومال الحدهن أكثر من األخرى جاء يـوم القيامـة واحـد شـقيه مائـل      : "الشريف
وهــذا أمــر ال ينطبــق علــى النفقــة والقــسم فحــسب، وإنمــا ينطبــق أيــضاً علــى العاطفــة، وهــو شــيء          

كانـت هنـاك اشـياء كثيـرة قابلـة للقـسمة، فاالنـسان غيـر قابـل              يستحيل على المرء فيـه اال يميـل وإذا          
من المؤكد أن أي ميـل عـاطفي سـيتبعه      . لها، حيث أن هناك ترابطا بين العاطفة والنفقة والمعاملة        

ولعل تجربة الملك عبد العزيز نفسها تؤكد هذه الظاهرة حيث ذكر . حتما ميل في النواحي األخرى
بنت مساعد بـن جلـوى ـ والـدة الملـك      " الجوهرة"هللا فيلبي ان زوجته مستشاره السياسي السيد عبد ا

ــد وشــقيقه محمــد واختهمــا العنــود ـ كانــت هــي             إذا هنــاك مفــضلة وغيــر   ". الزوجــة المفــضلة "خال
مفضلة، وعندما تكون مفضلة فانها تكون مفضلة في كل شيء، وأن كان هذا ال يحول دون أن تـصبح      

ا ذكره مترجم الملك عبـد العزيـز الـسيد محمـد المـانع عنـدما       وهو م. المفضلة نفسها غير مفضلة   
" حـــص"وربمـــا كانـــت هنـــاك زوجتـــان قـــد اغـــرم بهمـــا الملـــك علـــى نحـــو خـــاص واحـــدة مـــنهن  : "قـــال

وهنـاك أيـضاً   ". الـسورية الالذقانيـة  " شهيدة"السديرية، والدة ولي العهد فهد واخوته الستة، واألخرى   
ى نــوع عــام، وثالثــة علــى مــا ال نحــو لــه، والجديــد يزيــل    مــن اغــرم بهــا علــى نحــو خــاص، واخــرى علــ   

  .القديم
إذا يستحيل ضمان ركن العدالة في مسألة كهذه مما حدا بالسيد محمد حسنين هيكل أن يقول فـي   

نزلت لتشيد بفضل الزوجة الواحدة وتأمر بها : "تعقيب له على اآلية المتعلقة بتعدد الزوجات قائال     
  ".، مع التأكيد بان العدل غير مستطاعلمجرد الخوف من عدم العدل

وقـد قـال   . هذا هـو مـضمون الـشرع اإلسـالمي فـي تعـدد الزوجـات األمـر الـذي لـيس خافيـا علـى أحـد                    
... اما تعدد الزوجات فتـشريع للطـوارىء، ولـيس هـو االصـل فـي اإلسـالم           : "بشأنه السيد محمد قطب   

ن هنـاك حـاالت تكـون فيهـا الوحدانيـة      وعلى ذلك يكون اإلصـل فـي اإلسـالم هـو وحدانيـة الـزواج، ولكـ        
  .الخ... ظلما ال عدالة فيه كحالة عقم الزوجة المرض الدائم

: وبشأن هذه المسألة أيضاً قال الـسيد عبـد الكـريم الخطيـب          . اذاً األصل في االسالم وحدانية الزواج     
 االباحـة هـذا ـ    أن الواقع يشهد بان افرادا قالئل يعـدون ـ فـي حكـم الـشاذ ـ هـم الـذين اسـتعملوا حـق          "

اباحة الزوجات ـ أما الذين لم يتزوجوا اكثر من واحدة فهم الغالبية الغالبة التي يعتد بهـا الـشتريع    
والبعـث  " للتـسلية "هـذا هـو حكـم اإلسـالم امـا أن يتحـول الـزواج إلـى وسـيلة                  !. الوضعي، بله الـسماوي   
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د المرء االسترسـال فيمـا يؤيـد    ولو ارا. وخدمة لالغراض السلطوية، فهذا ليس من االسالم في شيء    
  .ولكننا نكتفي بهذا القدر. ذلك لطال الحديث

أما الطالق الـذي استـسهله الحـاكم الـسعودي وهـون مـن امـره كثيـرا وكثيـرا جـدا، فقـد جـاء عنـه فـي                        
وروي عن الفاروق أنـه رأى رجـال هـم بطـالق امرأتـه فقـال         ". ابغض الحالل إلى اهللا الطالق    : "الحديث

ــ: لـــه ــم تطلقهـ ــاللـ ــا: ا؟ فقـ ــر. ال احبهـ ــال عمـ ــة    : فقـ ــأين الرعايـ ــوت بنيـــت علـــى الحـــب؟ فـ أو كـــل البيـ
! الفاروق يؤنب رجال هم بطالق امرأة واحدة، فماذا عساه أن يقـول لمـن امـتهن الطـالق؟         ". والتذمم؟

واخيرا يجب أن ال نسقط فروق البيئة والعصر عند النظر في مسألة تعدد الزوجـات، حيـث يفتـرض            
. الدارس الي ظاهرة اجتماعية أن يتجنب الوقع في اسر ظروف بيئة ومقاييس عـصره في الباحث أو  

حيـث كـان مـن حـق الرجـل فـي       . واال جافى الحقيقـة والموضـوعية، فاإلسـالم كـان ثـورة علـى مـا سـقه            
. الجاهلية أن يتزوج ما يشاء من النساء دون تحديد أو حصر، فلمـا جـاء اإلسـالم حـدد وحـصر وقيـد            

 والـدارس مطـالبين ـ بعـدم الوقـوع أسـرى محـيط بيئتهمـا ومقـاييس عـصرهما ـ فـان             وإذا كان الباحث
المجتهــد والمــشرع مطالبــان بــان يــدركا روح عــصرهما ومقاييــسه واال تخلــف التــشريع والحــق ضــررا  

  .فادحا بالمبدأ والجوهر
ض، وهكذا فالفرق بين الشرع الـسعودي والـشريعة اإلسـالمية شاسـع جـدا، فكالهمـا علـى طرفـي نقـي              

فالــشريعة اإلســالمية تــسقط الــذرائع التــي يتــذرع بهــا الحكــام الــسعوديون وتخرجهــا مــن نطاقهــا            
اما الذريعة الثانية التي يتذرع بها الحكام السعوديون، فهي . لتدخلها في حكم الجاهلية والطواغيت

مـــصاهرة "ضــدهم وليـــست معهــم، علـــيهم وليــست لهـــم، اال وهــي الذريعـــة الــسياسية، فتحـــت عنــوان       
وأكثـر  : "نقل مؤرخ سعودي مـن موقـع التأييـد والتحبيـذ قـوال لـصحيفة انجليزيـة حيـث قـال            " القبائل

قالت جريدة الديلي اكسبريس االنكليزية لما تزوج باألميرة نـوف      .. عبد العزيز من مصاهرة القبائل    
ماسـية، ألن  أن تزوجه بابنة األمير الشعالني قد عقد محالفـة دبلو     ): م١٩٣٥( هـ   ١٣٥٤الشعالنية سنة   

وقـال مـؤرخ سـعودي    " الشيخ قبيلة كبيرة، ولصداقة شأن في سياسة الملك عبد العزيـز فـي الـصحراء               
وليس هـذا الـزواج اال وصـل مـا انقطـع بينـه وبـين قبيلـة أو           .. اصهر ابن سعود الى القبائل كلها     : "أخر

والحقـد ـ كمـا    تألف جماعة أو تشريف عدو كفوء يستميله حتـى يـذكر صـلة الـرحم ويـدع الخـصومة       
  ".صنع مع آل رشيد ـ أو جبرا لخاطر، أو لمصلحة عامة، فليس في زواجه لغير نفع شامل

وكان الزواج بالنسبة لعبد العزيز : "اما السيد محمود المانع فقد قال. تعددت األسباب والفعل واحد
  ".اداة سياسية هامة ووسيلة قوية في توحيد العربية السعودية

على هذه البدعة، أوالهما أنها اعترف صريح بان هـذا الـزواج ال يـتم فـواء بواجـب      ولدينا مالحظتان  
دينـي درءا للفــساد واســتجابة لحاجــات انـسانية طبيعيــة، وانمــا يــتم الغـراض سياســية تتعلــق بتقويــة    

ــرد فــي القــرآن والــسنة وال يتفــق وروح العــصر       . الــسلطان الــسعودي  ــم ي ثانيهمــا، أن هــذه  . وهــو مــا ل
ا، ذريعة الزواج السياسي للتأليف بين القلوب والجماعات، إذا كان لها أن تعبر عن وجه الذريعة نفسه

من اوجـه الحقيقـة، فانهـا بالتاكيـد ال تعبـر عـن سـائر وجوههـا، ولعـل مـا رواه المـؤرخ الـسعودي خيـر                     
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واشـتدت عنـد عبـد العزيـز، فـي الربـع االخيـر مـن         : "الدين الزركلي يوضـح جانبـا مـن ذلـك حيـث قـال         
واحـدة يـا   : قلـت ) المؤلـف (كم من زوجة لـك يـا خيـري؟       : سألي مرة .. ته فكرة الترغيب في الزواج    حيا

فمـاذا  ". فلـم يعجبـه ذلـك   . أكـون ق شـبت مثلهـا وهرمـت    : وإذا شابت وهرمت؟ قلـت    : قال! طويل العمر 
ين اال يعني هنا أنه كان معنيا بالسن؟ ولم يعجبـه جـواب خيـر الـد           ! ؟"وإذا شابت وهرمت  : "يعني قوله 

أو ليس ألنه ال يتفق وهواه؟ هذا هو وجه أخر من أوجه الحقيقة الـذي  ! الزركلي وهو جواب صحيح؟  
فهو ال يلهو بـالمرأة جـسدا وال   : "لم يستطع مؤرخ سعودي أخر أن يخفيه، رغم محاوالته، عندما قال    

  جـسمها ففـي   ال" االنثى"فطالبه منها . يتلذذ بها كامرأة ذات جسم فحسب، بل يقتنيها كفكرة أيضاً   
وبعـد أن عرفنـا   ". المتعة بالمرأة تلتقي الفكرة الفنية باللذة الحسية فيحوى راغبهـا ـ الحيـاتين طـرا    

ولذا، فهو في بحـث متـصل عـن االنثـى، بـل أن المـؤرخ الـسعودي كـشف مـا هـو              ! طالبه انكشف ادعاؤه  
وعــين ". ة حفظــا للنــوعوابــاح الملــك عبــد العزيــز لنفــسه تلبيــة نــداء الغريــز : "اعظــم مــن ذلــك بقولــه

" حفظـا للنـوع  "ومـا عبـارة   ! الصواب أنه اسرف في الزواج تلبية لنداء الغريزة، وهـذا هـو بيـت القـصيد             
اال ذريعــة تــدعو إلــى الــسخرية إذ انهــا تــوحي وكــان البــشرية كــادت تنقــرض لــوال أن الملــك الــسعودي   

  ! اطلق العنان لغرائزه
والـسرايا مـا قدرتـه احـدى المجـالت      " اإلمـاء "د تزوج مـن  ومن ناحية أخرى، فان الملك عبد العزيز ق       

وإذا كـان الـزواج الـسعودي يـتم     ! والـسرايا؟ " اإلمـاء "فاذا وافقنا جدال، أن اكثاره من الـزواج مـن      . بمائة
فمـا عـسى أن يقـول    ! للتأليف بين القبائل والحكم السعودي كجزء من متطلبـات الـسياسة الداخليـة          

اتــراه للتــأليف بــين الحكــم الــسعودي واالمــم   ! والــسرايا؟" اإلمــاء" مــن "الــزواج"الحكــم الــسعودي فــي  
  !من الخارج؟" استوردن"األخرى لتعزيز السياسة الخارجية باعتبار أن معظمهن قد 

فهـذا أمـر غيـر    ! أما القول أن الزواج كان اداة سياسـية مهمـة ووسـيلة قويـة لتوحيـد العربيـة الـسعودية             
وألن مسألة التوحيد تعود إلى أكثر مـن سـبب وفـي    ! تم بعد التوحيددقيق، ن هذا الزواج في معظمة  

أن عبــد العزيــز كــان اداة نــشطة فــي الــسياسة البريطانيــة فــي كــان شــغلها الــشاغل، وهمهــا   : مقــدمتها
الخــالص مــن االتــراك وحلفــائهم فــي المنطقــة، والخــالص مــن الثــورة    " األول تحقيــق هــدف مــزدوج 

  . ء األكبر من الجناح الشرقي للوطن العربيالعربية ومشروعها في توحيد الجز
وبجانب ذلك كان يهم بريطانيا أيضاً، اقامة نظام موال لها في وسط الجزيرة يحول دون نـشوء قـوة         
تهدد المصالح البريطانية في المنطقة، أي نظام يضمن عـدم تكـرار الهجمـات علـى عمـان والخلـيج                   

ــامن عــشر وبد       ــة القــرن الث ــان الحــال فــي نهاي ــى الــدور   . ايــة القــرن التاســع عــشر   كمــا ك باالضــافة إل
االنجلــزي فــي تــسهيل توســيع رقعــة الحكــم الــسعودي، هنــاك عامــل أخــر ذو أهميــة بالغــة يتمثــل فــي     

هذا هما العامالن االساسيان من وجهة نظرنا . استغالل الدين وتسخيره لخدمة االغراض السعودية
  ".السعودية"في توحيد العربية 
فعــالم لــم يوحــد  ! الــزواج الــسعودي اداة سياســية مهمــة ووســيلة قويــة فــي التوحيــد  وأخيــرا، فــاذا كــان  

  !الملك السعودي مشيخات الخليج وعمان واليمن بخطة جهنمية كهذه؟
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والحقيقة التي لم تعده خافية االن هي أن الملك عبد العزيز كان لديه رغبة عارمة في النساء، وكان 
لعنـان، ولـم يكـن مـدركا تمـام االدراك ابعـاد عملـه هـذا علـى             الجنس متعته الوحيـدة، فـاطلق لنفـسه ا        

مستقبل مملكته، مما حدا بكاتب غربي أن يقول في تعقيب حول ما تعانية اليوم األسرة المالكة من 
النـدهش إذا علمنـا أن األسـرة المالكـة الـسعودية تحمـل مـن           : "تفكك ومفسرا مأساة األميـرة مـشاعل      

ية ما يزيد بكثير على ما تحمله النواة العائلية المعتادة حيث لم       الخصائص الجنسية واال الجتماع   
يعــط الملــك ابــن ســعود أي مــسؤولية أو أي حــب يــذكر البنائــه الثالثــة واالربعــين، ولكــنهم جميعــا            

فهنــاك اليـوم مــا ال يقــل عــن ثالثــة  . تمتعونـا بمــال كثيــر واســتمرار بحمـاس ابــيهم المعهــود للتناســل  
بيـنهم نزاعـات هـي اسـاس مـا سـوف يـأتي مـن اضـطرابات وكانـت مـن عوامـل             االف أمير، والفـي أميـرة    

  ".اعداد مشاعل
لقد خلق الملك عبد العزيز نواة بيئة ترعرع ابنائه فيها، بيئة القصور التي تعـج بالـسناء الـسؤومات                
الالتــي يــصعب علــى نفــر مــن الرجــال أن يــشبعوا جــزءاً مــن رغبــاتهن، فمــاذا عــسى برجــل بمفــرده أن    

مطلقــات ومتزوجــات وســرايا وخادمــات وامــاء، ويقــابلهن شــباب مــن   : وكــان بــين تلــك النــساء ! يــشبع؟
: ابنائه واقاربه، ورجال من اتباعه وحاشيته كالحراس والمرافقين والخدم والعبيد ويتوسط الفريقين

 وكان ال بد أن يحدث ما حـدث، فـالنفس أمـارة بالـسوء، وال       . الرجال والنساء، فراغ وملل، وثراء وبطر     
ــاء الليــل واطــراف النهــار، وكــان الــشيطان، دائــم الحــضور فــي تلــك           ســيما إذا مــا ناغاهــا الــشيطان ان
القصور، خصوصا وأن الـروابط االسـرية واالخويـة القائمـة علـى الحنـان وااللفـة والحرمـة كـان علـى                   
درجـــة كبيـــرة مـــن الـــوهن والـــضعف بـــين ابنـــاء االســـرة ممـــا كـــان يـــسهل احيانـــا للـــبعض مـــن االوالد    

أن عالقـة النـساء   : لطائشين أن يتخطوا الحد المألوف، ويرجع ذلك التفكلك إلى عوامل عدة منها ا
. والضرائر ـ الالتي يعشن في كنف رجل واحد، عادة ما تتسم بالسلبية، بل والعداء احيانـا  " الحريم"ـ 

 بد أن ينعكس لذا كان القصر الملكية حافلة بالدسائس والمكائد والمشاحنات بين الضرائر، وكان ال
ذلك سلبا على االوالد بما يؤثر في اسس الروابط االخوية واالسرية فيمـا بيـنهم، والسـيما وأن اوالد              

  عبد العزيز لم يخطوا من قبله باي قدر من العناية 
والرعاية، والمحبة والحنان، نظـراً لكثـرتهم وانـشغاله عـنهم، باالضـافة إلـى أنـه كلمـا كثـر الـشىء                     

ثــم تعــاظم دور المربيــات فــي الــسنوات  .  أمــر تــربيتهم إلــى إلــى الخــدم والمربيــات ولــذا أو كــل. رخــص
كمــا توســع افــراد األســرة المالكــة فــي جلــب النــساء مــن الخــارج تحــت  . األخيــرة، وخــصوصا االوربيــات

وربمـا أريـد بـذلك تعـويض     . الخ.. معلمات، وخادمات، وممرضات، ووصيفات، ومربيات: ذرائع مختلفة 
ولــذا ". تحــضرا"رة االمــاء والــسرايا مــن ضــمور، واســتبدالهن باشــكال تعتبــر أكثــر    مــا طــرأ علــى ظــاه 

ولعل ما قالته المربية االوربية التي كانت تعمل لدى اسـرة األميـرة مـشاعل    . أخذت القصور تعج بهن 
ــ االلمانيــة االصــل ـ يعكــس شــيئا مــن ذلــك االخــتالل والتنــاقض، حيــث          " روز مــا ري بوشــاو"االنــسة  ـ

، "سوسـو "كنـت اقـوم بتعلـيم اميـر سـعودي صـغير، األميـر        : "ية مهمتها على النحو التـالي  وصفت المرب 
وال ". األداب الغربية مع العلم بانه يفترض في هذا األميـر أن يكبـر ويعـيش وفـق الـشريعة اإلسـالمية             
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ممــن شــب وترعــرع علــى يــد أمثــالهن أن يوفــق بــين        " سوســو"أو غيــر " سوســو"نعــرف كيــف يمكــن لـــ    
ومما زاد الطين بلة أن قشور وفضالت الحياة الغربية قد انتقلت إلـى تلـك القـصور بـسرعة            ! األمرين

هائلة وهي في تنام رهيب، حيث تلقى وسائل الترفيه غير البرئية اقباال ورواجا واسعين لـدى أوسـاط               
م أن اغلبيـة الـنظم القائمـة تـزع    : "أن تقـول " لومونـد "مهمة في األسرة، مما حدا بـصحيفة رصـينة كــ            

ولكـن موقـف الحكـام يتعـارض ويتـضاد غالبـا مـع القواعـد             . أنها تطبق المفاهيم القرآنيـة بـشكل تـام        
ففـي العربيـة الـسعودية ال توجـد دور     : التي تحترمهـا االكثريـة مـن المـواطنين والـيكم بعـض االمثلـة           

نويــورك ســيمنا، اال أن االمــراء يــستأجرون باســعار خياليــة األفــالم التــي تــصنع فــي بــاريس ولنــدن وي     
ــا يــسكب      امواجــا، فــي حــين أن   " الــشمبانيا"و" الويــسكي"ليــشاهدوها فــي حــدائقهم أو قــصورهم بيمن

". مواطنـا عاديـا يقـبض عليــه وهـو يـشرب كحـوال يعاقــب بمـا يـنص عليـه القــرآن الكـريم مـن عقوبــات           
توجـد  الخمر في السعودية ممنوع منعا باتاً، وكل مـن    ": بنت هاوس "وحول الخمور أيضاً قالت مجلة      

التــي تنقــل إليهــا  . بحوزتــه يعاقــب بالجلــد علنــا، ولكــن قــوانين كهــذه ال تــسرع علــى االســرة المالكــة      
ولـم يقـف األمـر     ". اثاث"في صناديق كتب عليها     " الويسكي"بالطائرات حموالت كبيرة من افخر أنواع       

مواجا، وامنا اقيمـت  والشمبانيا ا" الوسيكي"عند ترويج األفالم، بل واألفالم الخالعية، وال عند سكب          
: نواد للقمار في بعض القصور، ومن ذلك ما شهدت به مجلة أمريكية ذات شهرة واسعة عندما قالـت      

أن األمير فهد، ولي العهـد الـسعودي، سـبق لـه أن خـسر مليـوني دوالر علـى طاولـة القمـار فـي مونـت                "
وفـوق هـذا   ". ة لعـب القمـار  كارلو، وبعد أن اصبح وليا للعهد عمـل كـازينو خاصـا بـه فـي بيتـه لممارسـ                   

وذاك فـان ممارســتها الماجنــة لــم تعــد حبيــسة قــصورهم داخـل الــبالد، بــل خرجــت إلــى مــا هــو واســع    
واوسع، خرجت خلسة متخفية في البدء، ثـم تجـرأت وتجاسـرت حتـى بلغـت عـدم االكتـراث والعلنيـة،          

وبهـذا الـصدد قالـت    . وأصبحت مادة للصحف العالمية التي أخذت توافينـا بهـا بـين الفنيـة واألخـرى            
وهناك وجهاء واغنياء يسافرون إلى القاهرة والعواصم االوربية ـ منذ  ": "ليموند"الصحيفة الفرنسية 

أن خربت بيروت بفعل الحرب المدنية ـ حتى يحـصلوا علـى عـاهرات أو ينطلقـوا بجنـون فـي مـضمار         
سفر والتحــرر مــن كــل القيــود   الــ" متــع"وســعيا وراء ". العــاب القمــار المحرمــة فــي الــشريعة القرآنيــة   

ــو األخـــر     ــارج هـ ــبح الـــسفر إلـــى الخـ ــة، فقـــد اصـ ــا"الدينيـــة واالجتماعيـ ــل  " فنـ ــه ووفـــرت كـ ــا بذاتـ قائمـ
مــستلزماته مــن طــائرات خاصــة وشــقق وبيــوت، حيــث توجــد حــوالي مائــة طــائرة خاصــة مملوكــة فــي    

جتمعــة، وبهــذا  معظمهــا مــن قبــل األمــراء، وهــذا اســطور ال يتــوفر الكثــر مــن عــشرين دولــة ناميــة م      
األسطول الضخم اصبح بمقدور بعض األمراء واألثرياء أن يقضوا إجازة األسبوع في مونت كارلو أو           

. وإذا لم تتوفر الطائرة الخاصة، فمـا أسـهل أن تـستأجر لقـضاء سـهرة أو نحـو ذلـك       . لندن أو  باريس 
الـسعودي فـي مؤسـسة    وبهذا الصدد سال الـسيد سـليم اللـوزي األميـر فهـد فيمـا إذا سـمع بالمـسؤول            

طـائرة دعــا اليهـا اصــدقاءه وزوجـاتهم لقــضاء عيـد رأس الــسنة فـي بــاريس      "الـذي اســتأجر  " بتـرومين "
". وفيما إذا سمع أيـضاً عـن المـسؤول الـسابق الـذي فعـل نفـس الـشيء ولكـن الـدعوة كانـت فـي لنـدن                         

أن يخبرنا عن العقـاب  وإذا كان المه ما سمع، فهل له ". الخ.. سمعت والمني ما سمعت  : "فاجابه فهد 
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الــذي انزلــه بهــؤالء أم انهــم الزالــوا يــسرحون ويمرحــون تحــت ســمع وبــصر وحمايــة فهــد واضــرابه؟         
وبجانب الطائرات لتيسير السفر إلـى الخـارج ولليلـة واحـدة احيانـا، هنـاك القـصور التـي يـأوى اليهـا                

البريطانيـة علـى   " يـرور ديلـي م "ويكفي أن نشير بهذا الصدد إلى بعض مـا جـاء فـي صـحيفة             . األمراء
وال : "حيــث قالــت" العـرب "والـذي نقلتــه عنهـا صــحيفة   " رحيــل األمــراء"أثـر أزمــة الفـيلم تحــت عنـوان    

شك أن األثرياء السعوديين الذين أقاموا في بريطانيا في الـسبعينات جلبـوا الينـا الكثيـر مـن الثـروة        
 عــرب الــشرق األوســط لــم يــأتوا  وعلــى عكــس غيــرهم مــن.. وأضــافوا إلــى حياتنــا لونــا ومــذاقا جديــدا 

وممــا يؤســف لــه أن يتخــذ أمــراء األســرة الــسعودية     . بالبنــادق والقنابــل لتفجيرهــا فــي شــوارع لنــدن   
أن الملــوك واألمــراء : "ثــم مــضت الــصحيفة إلــى القــول  ". المالكــة قــرارهم األخيــر بمغــادرة بريطانيــا 

مقــدور أثريائنــا وأعــضاء الطبقــة  اشــتروا القــصور والمنــازل ذات الــضياع الواســعة التــي لــم يعــد فــي     
أمـا  . األرستقراطية البريطانيـة شـراؤها، وبهـذه الطريقـة أعـادوا إلـى هـذه القـصور أمجادهـا القديمـة           

ــدون األمــراء             ــى مكــان اكثــر فقــرا ب ــة لنــدن بــشكل خــاص ســوف تتحــول إل ــا ومدين أالن فــان بريطاني
قدهم بـه اصـحاب المالهـي    بـنفس القـدر الـذي سـيفت    " هـارودس "السعوديين وسوف تفقـدهم محـالت     

رأت مـشاعل  ": "بنـت هـاروس  "بل هناك احياء أصـبحت باسـمهم وهـذا مـا قالتـه مجلـة             ". والكازينوهات
، عندما ذهبت لالقامة في منزل جـدها فـي   ١٩٧٦الحياة خارج العربية السعودية ألول مرة في اكتوبر        

يا كنزنغتون السعودية لكثرة لندن، في حي بولطن، وهو شارع هاللي في ساوث كنزنغتون، يعرف محل 
هنا جعل افراد اسرة محمد من بنيه وبناته واحفـاده واوالد عمـه يكتـسبون اذواقـا سـاقطة      . العرب فيه 

إذاً فـي هـذه االسـفار غالبـا مـا يكتـسبون زوجـاتهم، فـانهم عـادة يجمعـون بـين مكـانين                  ". غير إسـالمية  
علـق بعـض األمـراء بـالعيش فـي الخـارج، فلـم         ونظـرا لت  ". للمتعـة "لإلقامة أحدهما لألسرة واألخـر لــ        

ولـذلك  ! يعد السفر كافيا، وإمنا تحول إلى اقامة دائمة أو شبه دائمـة يقومـون اثناءهـا بزيـارة للـبالد              
" مــشاعل"حــول األميــرة  " انــدرودنكن"ولعــل مــا ذكــره   . ازدادت الهــوة والتباعــد بــن األمــراء وزوجــاتهم    

هما يكن األمر، فان الزواج دام ألقل من سـنة حيـث غـادر        م: "وزوجها يعكس شيئا من ذلك عندما قال      
زوج مشاعل البلد ليعمل كرجل أعمال فـي الخـارج، وفـي الواليـات المتحـدة بـصورة رئيـسية، ولـم تـره                
بعـد ذلــك األ مــرة واحــدة فقــط  بعــد مــرور بــضع ســنوات وبمحــض الـصدفة ـ وفــي خارجــة مــن أحــد        

  : وقديما قال الشاعر. من هم على شاكلتهوما أكثر " الخ.. متاجر شارع بوند في لندن
  وسافر ففي االسفار خمس فوائد

  تفرج هم واكتساب معيشة
  وعلم واداب وصحبة ماجد 

ولكــن يبــدو أن أســفار األمــراء واألميــرات لــيس فيهــا ســوى التفــرج، وهــو األخــر مغــاير لمــا قــصده     
  .الشاعر
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        وامثلة وامثلة وامثلة وامثلة .. .. .. .. مناذجمناذجمناذجمناذج
ألخالقية المتعلقه بالحكام السعوديين وحاشيتهم لقد دأبنا على تحاشي الخوض في الفضائح ا  

منذ البدء ـ وكنا على علم دقيق بها واكتفينا باالستشهاد ببعض ما تنـشره الـصحف والمجـالت، ومـا      
وال شــك أنــه التــزام يفــوت علــى القــارىء الكــريم  . والزلنــا عنــد التزامنــا هــذا . تتناقلــه وكــاالت األنبــاء

قــى ضــوءا علــى واقــع الحكــم الــسعودي وممارســاته ومــا يمكــن    معرفــة المزيــد مــن الفــضائح التــي تل 
المزيـــد مـــن األمثلـــة عـــن فـــضائح الحكـــام الـــسعوديين، ولـــوال هـــذا االلتـــزام لكـــان بوســـعنا أن نـــضع   

وعلى الرغم من ذلك، فهناك بعض الفضائح المنشورة ـ وهي وقائع ثابتة ـ مـا قـد ال     . مجلدات عنها
منهــا، فاننــا ال نفعــل ذلــك بقــصد التــشهير والــشماتة،   ونحــن إذ نستــشهد بــبعض  . يتــسع لهــا مؤلــف

وإمنا بهـدف التعريـف والتبـصير والنـصح ـ إذا كـان هنـاك مـن يقـدر النـصيحة التـي تقـدم لـه ـ وذلـك                
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فـان لـم يـستطع فبلـسانه، فـان لـم       (التزاما منا بالحديث الشريف   

  .بئس بضعاف األيمانو). يستطع فبقلبه وذلك اضعف األيمان
وأخيــرا لــيس بوســع المــرء أن يحــصر الفــضائح الــسعودية التــي تحــدثت عنهــا الــصحف لكثرتهــا     

وهـذه منـاذج منهـا، علـى سـبيل المثـال ال       . وصعوبة جمعها، بل وليس من الـسهل أيـضاً االحاطـة بهـا         
  :ومن ذلك الفيض مثال. الحصر، فهي غيض من فيض

الالتي امتألت بهن الصور كن ممن يخطفن أو يغرر بهن " اإلماء"و" السرايا"أن بعض * اوال •
وهـذا مـا تـشهد بـه الوقـائع ومـن       . من القاصرات من قبل بعض السماسرة، ثم يلحقن بقصر الحريم  

ما ذكره المؤرخ السعودي السيد محمـد المـانع بـشأن فتـاة سـورية مـن محافظـة الالذقيـة             : ذلك مثال 
ى العربية وعمرها عـشر أو اثنـا عـشر عامـا فقـط، واصـبحت             جلبت شهيدة إل  : "إذ قال " شهيدة"اسمها  

 ".قبل أن تصبح زوجة للملك عبد العزيز" الحريم"عضوا في قص 

  :   أن هذا القول يشير إلى ثالث حقائق
  !كما تجلب االنعام" جلبت" ـ أن الفتاة قد ١
  . ـ أن الفتاة قاصرة، حيث كان عمرها عشر أو اثنا عشر عاما فقط٢
ثم رقيت إلى مرتبة زوجة، بل واحدة من اثنين اغرم بهما . في قصر الحريم" عضوا"صبحت  ـ أنها أ ٣

  .الملك عبد العزيز حسبما قال الكاتب
محمــد بــن "يــدعى ..  مــن تــاجرا للرقيــق١٩٤٩امــا المثــال الثــاني فهــو مــا كــشف عنــه فــي العــراق عــام  

ربهن إلـى الريـاض ويبـيعهن إلـى     كان يحتال على القاصرات في الدول العربية المجـاورة ويهـ     " حسين
وقد القى القبض عليه في العراق متلبـسا باحـدى جرائمـة واحيـل إلـى               . األمراء والحاشية السعودية  

) ٦٧/ ٦٦/ ٦٥(النجفية عن ضحاياه في اعـدادها رقـم   " البيان"وقد كتبت مجلة . ١٩٤٩المحاكمة عام   
وتجـدر االشـارة إلـى    . ١٩٤٩ شهر آب   وذلك في " ضحايا الحكم السعودي يتحدثن للبيان    "تحت عنوان   

  .انه كان يحمل جواز سفر سعودي
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بهـا  " تجلـب "وبهذين المثـالين اللـذين سـقناهما علـى سـبيل المثـال ال الحـصر تتـضح الكيفيـة التـي                    
  !إلى القصور الملكية فاين هذا من اإلسالم" السرايا"و" االماء"

ر مــشاري بــن عبــد العزيــز فــي عهــد والــده  أن الفــضيحة والجريمــة اللــذين اقترفهمــا األميــ * ثانيــا* 
أن األمير مشاري حاول االعتداء : وفحواها. نشك أن يكون قد حدث لها نظير في أي دولة من الدول
، فهب القنصل للدفاع عن زوجته فمـا  "أوزمان"خلقيا على زوجة القنصل البريطاني في جدة، السيد      

ة مــن مــسدسه، وعنــدها تظــاهر الملــك عبــد العزيــز  كــان مــن األميــر اال أن ارداه قتــيال باطالقــات ناريــ
باعتقاله في احد قصوره الخاصة، ثم اسدل الستار على فضيحته وجريمته معـا دون أي محاكمـة أو        

الـف  :  ٧٠"عقاب، واألجراء الوحيد الذي اتخـذه الملـك فـي هـذا الـشأن هـو تعـويض زوجـة القتيـل بــ              
 هذه الحادثة ما يوضـح مـدى االسـتهتار بحـدود اهللا        أو ليس في  . ريال من أموال الشعب وثروة البالد     

أن هـذه الفـضيحة والجريمـة توضـح مـا هـو           ! وباإلنسان وبثروة الشعب، بـل وبـاألعراف الدبلوماسـية؟        
كثر من ذلك، فاذا كان هو مصير ممثل دولة اجنبية يتمتع بالحصانة الدبلوماسية لدى حكم والـده،     

ة التـي يمثلهـا، والدولـة المـضيفة، فمـاذا عـسى أن يكـون        الدولـ : ويفترض أنه محمى من قبل دولتـين    
  كان اهللا في عونهم؟! الرازحين تحت قبضة األمير؟" الرعية"حال ابناء 

أنـه  : أن فضيحة بعد العزيز بن سعود بن جلوى كانت أكبر من ان تستر وتخفى ومفادهـا        * ثالثا*
بصديقه الجزائري، فما كان مـن  حاول االستئثار باحدى الغانيات الفرنسيات التي كان على صلة      

إذاً خـر األميـر عبـد العزيـز صـريعا،      . ١٩٦٢األخير اال أن اراده قتيال في احـدى حانـات بـاريس عـام            
  !!في سبيل انتزاع احدى الغانيات الفرنسيات! ؟ في حانة من حانات باريس؟..واين
مـشهد األميـرات   :  أميـرة أن الحكام السعوديين الذين اثارهم المشهدان ـ في فيلم مـوت  * رابعا * 

الختيـار مـن يحلـو لهـن مـن      " العـرض "وهن في سياراتهن يتـصيدن الرجـال، ومـشهدهن وهـن يـراغبن          
وحول هذين المشهدين ومشهد أخر في . الشباب ـ يعرفون تمام المعرفة أن ذلك كان واليزال يمارس

األمريكية " تايم"رت مجلة االقبال على دكاكين يجري فيها تحديد مواعيد غرامية، تح: الفيلم مفادة
فــي الحقيقــة يؤكــد النــاس مــن ذوى االطــالع بــامور العربيــة  : (هــذه الظــواهر، وأعطــت حكمهــا التــالي

إذاً هـو  ). السعودية أن ال شيء مـن تلـك المسلـسلة الهزيلـة المتـسارعة موجـود خـارج جـدة والريـاض               
يح أنه موجود حيـث تقطـن   والصح. موجود داخل حدود جدة والرياض وكما يشهد بذلك ذو االطالع    
فـي الطـائف، وهـي بلـدة     ": انـدرودنكن "األميرات، وهو ما نعرفه ويعرفه غيرنا ومن ذلك ما قاله السيد    

جمليــة علــى الــتالل بــالقرب مــن مكــة، ينتقــل اليهــا فــي اشــره الــصيف القائظــة معظــم افــراد األســرة    
سياراتهن بقيـادة الـسواق للتفـرج    السعودية المالكة، ومن وسائل التسلية لدى األميـرات أن يخـرجن بـ     

" المعارضـة "وهو سهل يبعـد بـضعة أميـال عـن البلـدة، وهنـاك، فـي مـا يـشبه                 " الشفا"على الغروب في    
الغروتسكية الساليب الخطبة في الغرب، تختار الواحدة مـنهن رجـال يتظـاهر بـدوره أنـه يتفـرج علـى          

يضاً في الطـائف، بـل وتوجـد ايمنـا توجـد      اذاً توجد أ  ". الغروب وتجعل سائقها يترتب لها موعدا معه      
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ثم يمضي الكاتب فـي القـاء المزيـد مـن الـضوء علـى االسـاليب التـي تتبعهـا األميـرات فـي             . األميرات
  : ممارسة وسائل تسليتهن ويقول

ولكـــن األميـــرات األكثـــر مجازفـــة، كمـــا تعلمـــت مـــشاعل، اخـــذن يـــستخدمن هـــذا التزمـــت خدمـــة  "
لمفروضـــان علـــى المـــرأة كلمـــا خرجـــت مـــن الـــدار وســـيلة رائعـــة    فالعبـــاءة والحجـــاب ا. لمـــصالحهن

وبهـذا الـصدد تقـول    . والمرأة الملفعة بالسواد ال يمكن تمييزها عن أي امرأة ملفعة مثلهـا         . للتخفي
اذكــر مــرة جــاءتني فيهــا احــدى   : امــرأة تزوجــت أحــد األفــراد البــارزين مــن األســرة المالكــة الــسعودية    

ــه   . تها وبرفقتهــا شــخص أخــر محجــب  صــديقاتي لتأخــذني معهــا فــي ســيار    وعنــدما ابتعــدنا بمــا في
الكفايـة ال مننـا عـن قـصر زوجـي، عرفتنـى علـى هـذا الـشخص وإذ بـه ـ وياللدهـشة ـ لـيس امـرأة، بـل                  

ــشيقها  ــل، عـ ــسعوديون    ". رجـ ــام الـ ــا الحكـ ــي ارد بهـ ــت االدوات التـ ــذا تحولـ ــتر"وبـ ــتر  " سـ ــى سـ ــرأة إلـ المـ
  بين الشباب في الرياض وجدة، أن هناك شبابابل ومن الذي ال يعرف، وخصوصا ! المخازي

يستدرجون من قبل بعض األميرات إلى قصورهن، وبمـا يـشبه االختطـاف احيانـا، ثـم يحـتفظن بهـم            
ــام أو ال ســابيع     ويــروى بعــض هــؤالء الــشبان لــزمالئهم عــن تلــك      . فــي تلــك القــصور الــساعات أو ألي

وبعــض مــن هــؤالء الــشبان يخــشون   . يلــهالمغــامرات وحيــاة القــصور مــا ال يمكــن الي أمــرىء أن يتخ  
فـان رفـضوا االنـصياع لطلـب األميـرات تعرضـوا       : عواقب هذه المغامرات، فغالبا ما يكونـوا بـين نـارين    

للوقيعة بهـم مـن قـبلهن بتهمـة انهـم عاكـسوهن، وأن هـم قبلـوا فقـد يـصبحون تحـت طائلـة افتـضاح                      
ممـا  . الغرامية، وإمنـا يتـبجحن بهـا   أمرهم، وخصوصا وأن بعض األميرات ال يتحفظن في عالقاتهن      

ولعـل مـا حـدث ال بنـى     . اضطر بعض هؤالء الشبان إلى أن يتركوا مدينة الرياض خوفا على حياتهم    
الرشيد والسديري وغيرهم خير دليل نسوقه لتأييد ما ذهبنا اليه، حيث وجدا مقتولين في العاصمة    

ومن بين هذه االساليب أيضاً ما  .  بسوء جراء عالقتهما ببعض األميرات، في حين لم تمس األميرات        
وقـد تحـدثت اثنـان مـن عمـات مـشاعل عـن ترتيبـات أكثــر         : "عنـدما قـال  " انـدرودنكن "اشـار أليـه الـسيد    

تحــضرا ســمح بهــا زوجاهمــا لكــي ال يقــع أي خلــل فــي التــوازن االجتمــاعي والــسياسي الــدقيق ضــمن  
وكانــت احــداهما تــسافر إلــى أوربــا  . عليــهاطــار االســرة الكبيــرة التــي رتبــت لهمــا ذلــك الــزواج حفاظــا   

لثالثـة أشـهر كـل صـيف، وتتظـاهر بانهـا إيطاليـة لكـي تلـتقط مـن تـشاء مـن الرجـال، واألخـرى وهــي               
وتجـدر االشـارة إلـى ان أحـداهما      ". زوجة وزير بارز كانت تقضي عدة اسابيع في بيروت للغـرض نفـسه            

نربـأ بانفـسنا عـن ذكرهـا، ونحيـل مـن يريـد        اقـواال  " لنـدا بالنـدفورد  "قالـت لـصحيفة بريطانيـة تـدعى     
  .االطالع عليها إلى المصدر آنف الذكر

بعد كل هذا ما عسى أن يقول الحكام السعوديين؟ أو ليس في هذه المظاهر ما هو ادهى واعظـم   
  من ذينك المشهدين اللذين تضمنهما فيلم موت أميرة؟

 ١٩٧٩/ ١٢/ ٢٨ الـصادر بتـاريخ   ٩١لقد ذكرت صحيفة الرأي التونسية في عـددها رقـم    * خامسا  *
مقالة حول الزيارة التي قام بهـا األميـر تركـي بـن عبـر العزيـز ـ النائـب الـسابق لـوزير الـدفاع وشـقيق             

واعـادت  . الـخ ـ إلـى تـونس ومـا رافقهـا مـن ممارسـات ماجنـة         .. فهد وسلطان، ونـايف وسـلمان  : األمراء
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واألميــر .. الحمامــات"جمتهــا ـ تحــت عنــوان     التونــسية نــشر تلــك المقالــة ـ بعــد تر     " الــرأي"صــحيفة 
ولعل ما ورد فيها من معلومات ـ لم يقع تكذيبها على حـد علمنـا ـ كفيـل       : "، وقدمتها بقولها"السخي

فما هي تلك التصرفات ". باثارة العديد من التساؤالت واالستفهامات أقل ما يقال عنها أنها مخجلة
  الماجنة المخجلة؟ 

طلبـا لراحـة بعـد    " منتجـع سـياحي  "األمير تركي جاء إلى مدينـة الحمامـات   أن ( ـ ذكرت المجلة  ١
" القمــار"الفرنــسية انتهــت بنــشوب مــشكالت بينــه وبــين محــل كبيــر للميــسر      " كــان"اقامــة فــي مدينــة  

ــل النـــزاع   ــن   ). اســـتوجبت تـــدخل شخـــصية رســـمية فرنـــسية لحـ ــق مـ ــر خلـ وواضـــح مـــن هـــذا أن األميـ
هـذه واحـدة   . ية فرنـسية لحـل منازعاتـه مـع نـادي القمـار        المشكالت ما استدعى تدخل شخصية رسم     
، ثـم االسـتعانة بعالقـة دولتـه ومركـزه الرسـمي       "المـشكالت "من تصرفاته الماجنة، لعب القمار وخلـق   

  .للتستر على فضائحه
قـرر األميـر إذاً القـدوم إلـى     : "، إذ قالـت المجلـة  "الحمامـات "جـاء دور مدينـة   " كـان " ـ وبعد مدينة  ٢

واختار نزل السندباد حيث حجز خمسين شقة تطل على البحر ومنزل مدير النزل نفسه   الحمامات  
  ".ال يوائه مع الستين فردا من حاشيته والثالثين طنا من الحقائب التي اقلتها ثالث طائرات خاصة

خمـسون شـقة علـى البحـر، ومنـزل مـدير النـزل نفـسه            : فانظر أيهـا القـارىء فـي البطـر الـسعودي          
ميـر، وسـتون فـرداً مـن الحاشـية فـي معيتـه، وثالثـون طنـا مـن الحقائـب وثـالث طـائرات                       ليرتع فيه األ  
  .ومن يتحمل هذه المصاريف والنفقات الباهظة؟ خزانة الشعب وثروة البالد. خاصة اقلتها

األمير تركي رجل اعمال موفق مركز : " ـ بعد هذا عرفتنا المجلة باالمير وحياته اليومية بقولها ٣
األمريكيــة ولــذا ظــل طيلــة مــدة اقامتــه فــي تــونس وكمــا كــان  "لــوس انجلــس "ه فــي مدينــة ادارة اعمالــ

لـوس  "يعـيش حـسب توقيـت    .. الشأن في ميونيخ وميامي وجزر هاواى واسبانيا وباريس وجنوب فرنسا       
يستيقظ فـي الثالثـة بعـد الـزوال، وينـام فـي الثامنـة        .. عالوة على ارتباطه برقيا وهاتفيا بها  " انجلس
الــشىء الــذي ادخــل   ...  ويتنــاول الفطــور فــي الــسابعة مــساء والعــشاء فــي الثالثــة صــباحا        صــباحا،

اذاً ". عطلــة... هكــذا يعـيش األميــر تركــي فـي هــذه الــسنة التـي جعلهــا   ... االرتبـاك إلــى نـزل الــسندباد  
األمير رجل اعمـال موفـق، واقامتـه ومركـز اعمالـه فـي بـالد العـم سـام وليـست بـالده، وهـو فـي تجـوال                           

مر، ومــنط حياتــه ادخــل االرتبــاك فــي نــزل الــسندباد، وفــوق كــل هــذا فعــل فــي هــذه الــسنة شــيئا   مــست
  (...)!فاستعيض عن ذلك بثالث نقاط . يخجل المرء عن ذكره

احتاج األمير يوما إلى حـالق، فجـاءة شـاب مـن     : " ـ ثم تابعت المجلة حديثها عن األمير فقالت ٤
ترح عليه أن يدخل فـي حاشـيته مقابـل الـف دينـار شـهريا            ولما اعجب بحالقته اق   ). من تونس (البلد  

ولـم يحـل دون ذلـك عـدم وجـود جـواز سـفر          ... يوميـا " قهوة"وثمانية دنانير   ) حوالى عشرة االف ريال   (
لدى الحالق وضرورة تأديته الخدمة العسكرية، إذ حل األمير تلك المشكالت العويـصة فـي سـويعات           

دينار شهريا " ٧٠٠"شاب اخاه في خدمة األميرة مقابل سبعمائة وتطبيقا لصلة الرحم ادخل ال. قليلة
فمــاذا يمكــن أن يــسمى هــذا؟ فحــالق بحــوالى عــشرة االف ريــال، واخــو     ". يوميــا" قهــوة"وســتة دنــانير  
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! الحالق بحوالى سبعة االف ريال وذاك أن يخصص ثمانون ريل يوميا للحـالق وسـتون يوميـا الخيـه          
نطلع على شرط في عقـود العمـل كهـذا الـشرط، مؤونـة الخمـر، فهـل            فالول مرة   ! ؟ للخمر ....ولماذا

  .هناك أكثر من هذا االستهتار والفجور والفسق والمجون الذي ال شك انه ضرب من ضروب الجنون
الحقيقـة أنـه لـم يـنج احـد مـن تفـضالت        : "األميـر وقالـت  " اريحيـة " ـ وتحدثت المجلة أيضاً عـن    ٥

) ٥٧٠٠(علـى غـرار الــ      ... لغـت حـسبما راج مـن الـشائعات الالمعقولـة          األمير الكريم التي ب   ) اكراميات(
األمير لشخص واحد " بخشيش"، فتصور أيها القارىء الكريم أن "كان"دينار التي تكرم بها في مدينة  

  .ألف ريال) ٦٠(بلع نحو 
يقـال أن األميـر تركـي يجـب     : " ـ وانتقلـت الـصحيفة إلـى الحـديث عـن قلـق زوجـة األميـر فقالـت           ٦

. واألميرة هنـد هـي مغربيـة االصـل تعتنـي بـشؤون زوجهـا وصـحته               . كثيرا" هند"وجته الثانية األميرة    ز
أما والدها الشيخ محمد ـ . وتبدى قلقها لطبيبه كلما جاوز األمير خمسة أو ستة اقداح من الويسكي

كثيرة محط ثقة األمير ـ فهو الذي يراقب كل المصاريف ويمضي على الصكوك ويسوق التفضالت ال
كان اهللا في عون الزوجـة الثانيـة مـن األميـر     . دينار للفرد) ٥٠ـ ١٠(التي تتراوح تكاليفها بين     " القهوة"

  .مرة من األمير، ومرة من الزوجة الثانية: الماجن، وكان اهللا في عون الزوجة االولى مرتين
ــرا لعــل اقــدام    ــه ا      " الويــسكي"وأخي ــا ســبب االربــاك الــذي ادخل ــزل   هــي التــي تفــسر لن ــر فــي ن ألمي

حتـى يخـتلط   " الويـسكي "، فـاألمير يعـب مـن     "لـوس انجلـس   "السندباد وليس التزامـه بتوقيـت مدينـة         
وهـذا يعنـي األميـر    ! عليه الليل بالنهار، ويغدو نهاره ليال، وليله نهارا، والفطور عشاء، والعشاء فطورا          

ون في غيبوبة مطبقة، فانى له فاما أن يكون في سبات عميق، وإما أن يك       : غالبا ما يكون بين نومتين    
وكيف يتسنى لهذا ـ وهو نائب لوزير الدفاع ـ واضـرابه أن يقومـوا بمهـام      ! أن يكون رجل اعمال موفق؟

قيمـة  : "وقـديما قيـل  "! المـال والـسالح  "و" قضايا الحرب والـسالم "منصبهم؟ فسالم على وزارة الدفاع و 
  .ير واضرابه غير المجون الذي يستوى والجنون، فباهللا عليكم ماذا يحسن هذا األم"المرء ما يحسن

امــا الطبيــب التونــسي الــذي باشــر علمــه مــدة   : " ـ ثــم تعــود المجلــة إلــى حاشــية األميــر فتقــول      ٧
أقامته في تونس، فقد رفض الدخول في خدمـة األميـر بعـدما رافقـه إلـى اسـتكهولم، وهـو ينتظـر أن           

ي ترك خدمة األمير بعـدم اسـتطاعته العـيش    يتعود األمير على طبيب جديد، وعلل الطبيب رغبته ف       
  ".عيش المجوز في نزل لمعالجته زكام أن التهاب اللوزات من حين الخر

وخالل اقامته دعا األمير عدة شخصيات تونسية مـن  : " ـ وحول سفه األمير عادت المجلة وقالت ٨
ة الفرق الموسيقية وزراء واعضاء في الديوان السياسي للحزب لحفل أقامه على شرفهم أحيته عصار

ولـم يـنس األميـر ضـيوفه عنـد تـوديعهم فاهـدى لكـل واحـد          . التونسية التي تنعم أفرادها بكرم األميـر  
  ".ساعة يدوية ذهبية... منهم

ظــل األميــر مــدة أقامتــه مرتبطــا بالعــالم كلــه دون أن يغــادر    : "ثــم ختمــت المجلــة مقالهــا بقولهــا 
وبذهاب األمير رجعت مدينـة الحمامـات       "... المغلق"ون  النزل بفضل شبكات البرق والهاتف والتلفزي     

  .وبذهابه تنفست المدينة الصعداء". إلى حياتها الطبيعية بعد أن عاشت ليال من ألف ليلة وليلة
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هكــذا هــي حيــاة األميــر، شــقيق ولــي العهــد، قمــار وخمــر وزمــر، وتبــذير واســراف وهــدر، واضــحوكة    
وانـى للحكـام الـسعوديين أن يكونـوا حمـاة الـدين والـديار        فـأين هـذا مـن اإلسـالم؟     . يتندر بهـا الخلـق   

وهل حوكم األمير، أم انه وزمالءه الزالوا في غيهم يغمهون؟ أن االمانة تقتضي القول أن           ! المقدسة؟
، والفرق الوحيد أن "اتراك"و" اتراك"األمير تركي ليس وحيدا في تصرفاته الماجنة، فمع هذا التركي  

  !ض لها أن تفتضح، في حين ن تصرفات االخرين مطوية، والخافي أعظمتصرفات األمير تركي قي
وأخيـرا افـال تــرى أيهـا القـارىء الكــريم أن كـل واحـد مــن هـذه االمثلـة والمنــاذج يـستحق أن يكــون          
مـادة لفـيلم؟ أو لــيس فـي تــصرفات األميـر تركـي مــا يـصلح ألن يكــون مـادة ألفـالم؟ وبعــد كـل هــذا، أو          

وانـى للحكـام الـسعوديين    ! أميرة، يعتبر شـيئا متواضـعا إزاء هـذه األمثلـة؟    ليس ما ورد في فيلم موت     
أن ينفـوا مـا يقــال عـن فـضائحهم ويرمــوا بوزرهـا علــى األعـداء والخـصوم؟ أن فــضائحهم كثيـرة ممــا         

أن العربية الـسعودية  : "أن تقول ـ في تعقيب لها حول الفيلم ـ  " اال يكونومست"حدا بمجلة معتبرة كـ 
  :أو ليس ألنه عبارة عن عورات في عورات؟ وقديما قال الشاعر" يقته بسهولةبلد يمكن مضا

  ".وكلك عورات وللناس أعين"
وتقتـضي االمانــة أيــضاً أن نقــول بـان الفــسان بــضروبه المختلفــة كاالسـتيالء علــى األراضــي بغيــر    

راف في األموال وجه حق والمتاجرة بها، والتصرف الكيفي بثروة البالد، وشيوع التبذير والهدر واالس
العامة، وحصر المناصب الرئيسية في الدولة باالقـارب، واغـداق العطايـا والهبـات علـى أفـراد األسـرة                  

الـخ،  ... والمحاسيب، وتفشي الرشوة والعموالت، واالنغماس في الملذات والممارسات غيـر االخالقيـة         
سـرة المالكـة مـن ضـرب مـن ضـروبه       هذا الفساد ـ بمعناه العام ـ يكاد ال ينجو فرد واحـد مـن افـراد األ    

أما الفساد بمعنى التفسخ واالنحالل الخلقيين، فال شك أن هناك من لم يشملهم بعد،   . على االقل 
ولكن عدد هؤالء ودورهم اخذان في التضاؤل واالضمحالل ألن من يرتكب ضربا مـن ضـروب الفـساد             

  .غالبا ما يفضى به إلى الضروب األخرى
هل  الفساد واإلرهاب  قائمن أم ال؟ بدال من : م  السعوديين أن يسألون أنفسهمذا كان األولى بالحكاإ

التيه المقصود في لغو الحديث عن اإلعداء والخصوم، فاذا  كان الفاسد واالرهاب  قائمين فال يغير    
ولــيعلم الحكــام  الــسعوديون أن . مــن أمــر الفــيلم شــيئا ان كــان مــصادرا مــن اإلعــداء أم مــن األصــدقاء

حهم لــن  تنقطــع اال بقطــع دابــر الفــساد، فــي األســر الــسعودية  كالطــاعون، ويعــود ذلــك إلــى        فــضائ
  : عوامل الكثيرة أشرنا لبعضها وبقي أن  نشير إلى اثنين منها 

أولهمــا ـ أن االســرة المالكيــة بعــد أن اســتع عــددها اســتحال اشــراك جميــع افرداهــا فــي                   •
تتـسع لهـذه الكثـرة الـوافرة، وباالضـافة      المناصب السياسية القيادية، فليس هنـاك مناصـب       
 االسـتئثار بالــسلطة والحيلولــة دون  إلــىإلـى ذلــك، فانـه مــن سـمات التــسلط أن ينــزع أفـراد     

اشراك االخرين، ولذا آلت السلطة في االسرة المالكة إلى يد حفنة من أفرادها، وكان البد        
ــصراعيها      ــى مـ ــواب علـ ــتح األبـ ــسلطها أن تفـ ــد تـ ــي توطـ ــة أن كـ ــذه الحفنـ ــرة  لهـ ــراد االسـ  ألفـ

االخرين، الذين ال يتبؤون مناصب في الدولة، لممارسة كل ما يحلو لهم لقـاء غـل ايـديهم        
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ــا فريقـــان  .  دور فـــي الـــسلطةأيعـــن ممارســـة  ــا بـــدت األســـرة وكأنهـ ــم : ومـــن هنـ فريـــق يحكـ
ــا الحكــم فقــط        ــق يــستمتع بمزاي ــا الحكــم معــان وفري ــاك  . ويــستمتع بمزاي ولطالمــا أن هن

 بـين اطـراف فـي الفريـق األول، فهنـاك تـسابق بـين هـذه المراكـز علـى                    تنافس على الـسلطة   
ــه مهمــا اقتــرف مــن جــرائم           ــق الثــاني، وتحاشــى اغــضاب أي فــرد في كــسب ود اعــضاء الفري

" الشخـصية " محاولة للحد من حريـاتهم والتـدخل فـي شـؤونهم          أيوارتكب من فضائح الن     
يــق األول بــالكف عــن تــسلطه    الخلــف مطــالبين الفر إلــىســيدفعهم تــدريجيا إلــى اســتدارة   

واســتئثاره بــالحكم وضــرورة اشــتراكهم فــي شــؤونه، ولــذا فلــيس أمــام الفريــق األول ســوى أن   
 .يرخي قبضته دائما ازاء جميع الممارسات غير السياسية للفريق الثاني

ثاينهمـا ـ أن اسـاطين الحكـم فـي األسـرة والمتنفـذين فيهـا ليـسوا قـدوة صـالحة، وبالتـالي                •
  .مؤهلين للممارسة دور ايجابي فعال للحد من تلك التصرفاتفانهم غير 

  :فالشاعر يقول
  ال تنه عن خلق وتأتي بمثله 
  عار عليك إذا فعلت عظيم 

إن المنحــرف ال يمكــن أن يطالــب اآلخــرين باالســتقامة، والفاســد ال يمكــن أن يطالــب اآلخــرين       
ولـذا فمـن المـستبعد أن تهـيمن       . خالـ ... بالصالح، والسارق ال يمكن أن يطالـب اآلخـرين باالمانـة          

". اســوأ حــاكم مــن لــم يــستطع أن يحكــم نفــسه   : "األســرة علــى فــسادها، والحكمــة اليونانيــة تقــول  
. فحكم األسـرة الـسعودية اعجـز مـن أن يـستطيع حكـم افرادهـا، والسـيما فـي تـصرفاتهم الماجنـة              

نظـرا لكثـرة   " ابـي شـريط  "فاذا كان رئيس السن في األسرة األمير محمد بن عبـد العزيـز يلقـب بــ           
  ـ: شروره ومفاسده، وإذا كان ولي العهد قد لقب هو اآلخر من قبل مجلة أمريكية مشهورة بـ

A Leqeudary Boy ـ أي خرافي ـ نظرا " ماجن اسطوري" فهو ليس برجل ماجن فحسب، بل رجل
  فانى ألمثال هؤالء أن يحدوا من الفساد؟! الستهتاره وانغماسة في الملذات

كانت الدول تمنح ألقاباً للمبرزين أو الموالين، ولكـن لـم نـسمع بألقـاب كهـذه، فكانـت ألقـاب            لقد  
مـثال ألقابـا رائجـة فـي ظـل الدولـة العثمانيـة، بـل أن بريطانيـا                  " االفنديـة "و" الباكوية"و" الباشوية"

 مـثال، هـذه بعـض االلقـاب    " سـير "و" لـورد "حتى عصرنا هذا تمنح لبعض الشخصيات البـارزة لقـب         
أبو "التي اعتدنا سماعها، أما ألقاب بعض األمراء السعوديين فهي غريبة كل الغرابة، عن تلك، فـ 

ــه حــامي حمــى        " المــاجن االســطوري "و" شــرين هــي القــاب ال تليــق بانــسان، فكيــف مــن يــدعي بان
ــال هــؤالء       أن يحــدوا مــن الفــساد ومــن تــصرفات     " القــادة"اإلســالم والــديار المقدســة؟ وانــى ألمث

وكأمنـا  .. ء واألميرات األقل سنا، وال سيما المراهقين والمـصابين بمـرض المراهقـة مـنهم؟        األمرا
ربنا إننا : (لسان حال هؤالء الشبان ـ األمراء واألميرات ـ يردد، في لحظات الصحو، اآلية الكريمة  

). اطعنــا ســادتنا وكبراءنــا فأضــلونا الــسبيال، ربنــا أرهــم ضــعفين مــن العــذاب والعــنهم لعنــا كثيــرا    
ـ وهـذا شـأن مـن فـسدت بطانتـه، فكيـف          ". من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء      : "ويقول المثل 
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وقـديما قـال   . شأن من غمره الفساد مـن رأسـه إلـى اخمـص قديمـه؟ ـ والغـاص بالمـاء ال عـالج لـه          
  :الشاعر

  إلى الماء يسعى من يغص بريقه 
  فقل اين يسعى من يغص بماء 
ل بان يشكل مقتال للنظام السعودي، فيكف إذا ما اجتمعت العلل والخالصة أن الفساد وحده كفي

  الفساد واإلرهاب والتبعية لالجانب؟... الثالث
  قد اكتنفتك خالت ثالث

  جلبن اليك محذور الحمام
        خالصة فيلم خالصة فيلم خالصة فيلم خالصة فيلم 
        موت أميرةموت أميرةموت أميرةموت أميرة

        اخراج انتوني توماس اخراج انتوني توماس اخراج انتوني توماس اخراج انتوني توماس 
فـي  . ١٩٨٠سان  نيـ ٩ فـي لنـدن مـساء يـوم     A.T.Vعرض ألول مرة على تلفزيـون القنـاة المـستقلة          

والـصحفي الباحـث عـن حياتهـا، والـذي يمثـل فـي ذلـك البحـث الـدور              . الفيلم تدعى األميرة منى   
" مـوت "ويدعى البلد الذي يقع فيـه  . ، يدعى كريستوفر رايدر١٩٧٨الذي قام به المخرج نفسه عام   

ــرد   ــرة بمجـ ــو العر      Arabiaاألميـ ــد هـ ــي أن البلـ ــة فـ ــذ البدايـ ــكا منـ ــدع شـ ــرج ال يـ ــن المخـ ــة ، ولكـ بيـ
  ".السعودية"

يبدأ الفيلم مباشرة، بعد العنوان الرئيسي، بمشهد سيارات تحمل احداها نساء محجبات، ويحدد 
ويعقب ذلك صوت مؤذن، ثـم يعـود مـشهد الـسيارات            ". ١٩٧٧العربية، تموز   : "المكان والزمان عليها  

ارات، حيـث  ليتداخل بمشهد جمهور يصلي في مسجد، ويتدافع الجمهـور أخيـرا إلـى موقـف الـسي         
فيطلــق الرصــاص علــى . تنــزل مــن الــسيارة امــرأة محجبــة، ومــن ســيارة أخــرى شــاب مــع مــسلحين 

  . وتظهر مانشيتات جرائد بلغات متعددة عن موت أميرة. المرأة المحجبة، ويقطع رأس الشاب
بني الفيلم على مقـابالت تـم تـسجيلها فـي لنـدن وبـاريس وبيـروت والعربيـة، بـين تمـوز           : "ثم عبارة 

  ".١٩٧٨شرين الثاني وت
        حفلة العشاءحفلة العشاءحفلة العشاءحفلة العشاء

، ويكـون  "، لنـدن ١٩٧٨تمـوز  "تستهل االحداث بحفلة عـشاء عـامرة بالحـسان والخمـور، مؤرخـة فـي               
المتكلم الرئيسي فيها رجال سعوديا بدا وكأنه األمير فهد بالزي الغربي الـذي اعتـاد أن يظهـر بـه            

اخـذ فـي التحـدث إلـى الـصحفي      في حياته الخاصة في أوربا ومعه عدنان الخاشـقجي وآخـرون، و          
اإلســالم، : كريـستوفر رايـدر عـن التــوازن الـذي فـرض علــى العـرب فـي العـصر الحــديث بـين قـوتين          

  .الذي لم يتغير، لمدة أربعة عشر قرنا، والنفط، الذي جاء بمؤثرات الغرب
شيئة ويذكر األميرة منى، قائال أنها تمثل حصيلة تنازع هاتين القوتين، وذلك فـي تمردهـا علـى مـ       

  .أهلها، وطلبها الدراسة في بيروت، حيث المؤثرات الحديثة، والتحرر، والفلسطينيون
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ثم يتحدث عن موقف الشريعة اإلسالمية من زنا المرأة، مؤكدا الثباته على وجـوب تـوفر الـشهود        
 ، أو اعتـراف المـرأة نفـسها ثـالث مـرات     "كالميل فـي المكحلـة  "األربعة، ورؤية المواطأة، رؤية العين     

فاألميرة اعترفت بذلك ثالث مرات على نفسها، وهي تعلم أن الموت هو العقاب فكأنها . متكررات
  .أرادت الموت لنفسها

وأخيـرا نــشير إلـى واقعــة بـارزة تخللــت هـذا المــشهد، فبيمنـا كــان المتحـدث منــشرحا فـي حفلتــه،        
تيره الخـاص  ماضيا في حديثه إذ يأتيه شخص على عجل من أمره قدمه للصحفي على أنه سكر       

فاجابـه دون  ". واشـنطن علـى الخـط   : "واسمه احمد ناصر الذي قال لرئيسه باللغة العربية هامسا 
  ".قل لهم إنى موافق على كل شىء: "تردد وباللغة العربية أيضاً

        مع االستاذ العربي مع االستاذ العربي مع االستاذ العربي مع االستاذ العربي 
في المقطع الثاني يقـول إنـه نـاقش الموضـوع مـع شـخص عربـي لـن                . الصحفي يبقى في تساؤل   

  . هويته، وسيقول، تمويها، إنه استاذ في جامعة لندن اسمه بدر شاهين ونراهما معايفصح عن
كم علينا نحن العرب أن ناخذ عن الغرب؟ لشدة ما نتعـرض لـه اليـوم مـن ضـغوط        : يقول األستاذ 

  .فإن العربي، لكي ما يبقى حيا عليه أن يصبح مفصوم الشخصية
إمنا هي خالصة قضية التناقض بين تخلف . ةوقصة األمير ". Schizophrenicمزدوج الشخصية   "

  .األمس ومؤثرات اليوم
  ".اين نبدأ البحث؟"فيقول، كراوية، . يريد الصحفي استمرار التقصي

        مع النجار االنجليزيمع النجار االنجليزيمع النجار االنجليزيمع النجار االنجليزي
يتحـدث  ". العربيـة "يراجع شابا انجليزيا في أحدى مدن يوركشر شاهد األعدام، إذ كـان يعمـل فـي        

فـي الفنـدق يخبـره الكاتـب     . لنسبة إليه كاجنبي، في ذلـك البلـد       هذا الرجل عن صعوبة الحياة، با     
  .فيصمم على تصوير المشهد. اللبناني بان هناك اعداما سينفذ في ذلك اليوم

، أو أكثـر ويـرى   ٣٠٠: "يخفي الكاميرات في علبة سـكاير، ثـم ينـزل بـين جمهـور العـرب المـشاهدين            
هد االعدام مجددا في ساحة هي موقف محدثه المصور التي التقطها وفي الوقت نفسه نرى مش    

  .يسقط لوري حمولة من الرمل إلى األرض: سيارات
المحجبــة بالــسواد مــن رأســها  " األميــرة"والمــرأة " العاشــق"الولــد : ينــزل مــن ســيارتين مختلفتــين 

الجالد، حامال سيفه، يعانق الشرطي، ترمى المرأة بالرصـاص، فتتكـوم علـى الرمـل،             . حتى القدم 
ثم يضرب عنق الشاب، أكثر مـن مـرة، ويـصف االنجليـزي الـضربات العـدة          . ة سوداء كومة من خرق  

  ". ستيشن"وتنقل الجثتان إلى سيارة . التي انتهت بسقوط رأس الشاب على صدره
        مع المربية األلمانية مع المربية األلمانية مع المربية األلمانية مع المربية األلمانية 

        " " " " التي يسميها الفيلم الساغروبيرالتي يسميها الفيلم الساغروبيرالتي يسميها الفيلم الساغروبيرالتي يسميها الفيلم الساغروبير""""
موضــي عمــة "ل األميــرة يلتقــي الــصحفي بالمربيــة االلمانيــة عــدة مــرات، فقــد كانــت مربيــة لطفــ   

ونراها امرأة عصبية، مضطربة، . وهي تكتب كتابا حول تجربتها.  شهرا١٨وعرفتها لمدة " مشاعل
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وتغـضب  . لئال تفسد الكتاب الذي تكتبـه الحـد وكـالء النـشر       . ال تريد أن تذكر للصحفي كل شيء      
ما خالصته أنهـا  وتقول . مرة على الصحفي ألنه يوصل المعلومات التي تدلي بها إليه، للصحف          

كنت أنا الوحيدة االجنبية التـي  "تتعاطف معهم ـ مع األمير الجد، األمير محمد بن عبد العزيز ـ   
. تطلعه على صورة لألميرة في حياتها الخاصة، فتاة في التاسعة عشر من عمرها        ..." عشت معها 

جميلة جدا، هيفـاء،   كانت  : "وتقول المربية . نراها وهي ترقص، ومن حولها النساء يغنين ويعزفن       
  ".حيوان بري

  .وتستمر حفلة الغناء والعزف، واألميرة ترقص، والمربية تلتقط الصور
        مع األستاذ العربي ثانيةمع األستاذ العربي ثانيةمع األستاذ العربي ثانيةمع األستاذ العربي ثانية

ولـذا فانـه   . يقول الصحفي لصديقه األسـتاذ شـاهين أنـه يريـد أن يـستوضح شخـصية هـذه الفتـاة         
 وأصدقاء عشيقها، ليعرف من قرر أن يذهب إلى بيروت، حيث التقت بعشيقها، ليقابل اصدقاءها،   

  .من هي؟: حديثهم عنها
        في بيروتفي بيروتفي بيروتفي بيروت

: نـراه أوال فـي سـيارة ببيــروت، يوقفهـا أحـد المقـاتلين، ويقـول لــه       ". لبنـان، الـسنة الرابعـة مــن الحـرب االهليـة     : "يقــول الـصحفي . ١٩٧٨بيـروت، أيلـول   : علـى مـشاهد الخـراب   
  !".هويتك"

  ".ا تاثرت بالحياة في بيروت؟ما مدى م: "يتساءل. مشاهد الخراب في بيروت
        ::::مع مجموعة من الفلسطينيينمع مجموعة من الفلسطينيينمع مجموعة من الفلسطينيينمع مجموعة من الفلسطينيين

نــرى الــصحفي فــي جلــسة عــشاء يتحــدث إلــى عــدد مــن الرجــال والنــساء الفلــسطينيين، حــول            
أنا افهم ما الذي حاولت األميرة أن تفعل، فانا كفلسطينية عنـدما     : وتقول إحدى النساء  . األميرة

وات، ولكــن لــم يكــن هنــاك مــن يــسمع، شــعرت  فقــدت كــل شــىء، أردت أحــدا أن يــسمع شــكواي لــسن 
لـم يكـن لهـا مـن     . لـم يكـن هنـاك مـن يـسمع شـكواها      : واألميـرة كانـت مثلـي    . كأنني أريد أن انفجر   

  .تعبير عن نفسها اال بالموت
ــان تفعــل شــيئا بارادتهــا    . كانــت أشــبه بفتــاة فلــسطينية فــي مخــيم    : تقــول أخــرى  . ال يــسمح لهــا ب

ــو أ   ــط، هـ ــرق فقـ ــسطينيين، الفـ ــؤس   كالفلـ ــا، فبـ ــا حياتهـ ــرف امـ ــا متـ ــل   . ن مخيمهـ ــول الرجـ ــم يقـ ثـ
حــارب، : أنــا كعربــي، ال صــوت لــي فــي أي شــيء يجــري فــي العــالم العربــي، يقــال لــي   : الفلــسطيني

أرادوا . واألميرة كانت كالفلسطيني، ال إرادة لها. فأحارب، مت فاموت، مشيئة الحكام هي كل شيء       
نية، فاحاطوهـا بكـل عوامـل الراحـة الماديـة ولكنهـا        الثـورة الفلـسطي  ءاحتوائها كما يريدون احتوا  

  .أرادت أن تكون، ال أن تمتلك. رفضت ذلك كله
  .مثلك: فيقول الصحفي
  .أريد أن أكون... نعم، مثلي: فيرد الفلسطيني

        ":":":":أو ما يشابههأو ما يشابههأو ما يشابههأو ما يشابهه""""في فندق لسان جورج في فندق لسان جورج في فندق لسان جورج في فندق لسان جورج 
مــه، فــي جــو مــن النــساء والرجــل يــسبحون ويتنعمــون فــي ميــاه فنــدق ســان جــورج، ثــم فــي مطع        

يتحدث الـصحفي إلـى رجـل يـسميه الـسيد سـالوي، يقـول عنـه أنـه رجـل يتمتـع بروايـة القـصص،                      
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، وأن ٧٤/ ٧٣يقول السيد سـالوي أن األميـرة كانـت طالبـة فـي كليـة بيـروت للبنـات عـام                 ". القشبة"و
ويقــول أن ســخرية الــسخريات هــي أن جــد األميــرة،   . عــشيقها كــان طالبــا فــي الجامعــة األمريكيــة  

، وأنه كان اصال سـيء الـصيت،   " the oriqinal play boy.. "محمد، كان أول الفتية العابثيناألمير 
وهـو رجـل قـوي جـدا، وهـو الـذي اراد لحفيدتـه أن        . وهو منوذج فـذ للرجعيـة  ". أبو الشرين "ويدعى  

  .تعدم النها، في نظره، جلبت العار على األسرة
        في كلية بيروت للبناتفي كلية بيروت للبناتفي كلية بيروت للبناتفي كلية بيروت للبنات

أرادت التحرر في بيروت، حيث توجـد    . حفي الراوية أن األميرة تمردت    مع شاهد الكلية، يقول الص    
  .ونسبت انها أميرة، حفيدة شقيق الملك، وامرأة متزوجة. المؤثرات الكثيرة، والفلسطينيون

ثم يتحدث إلى أستاذ عربي في الكلية متسائالً ما الذي يحدث للمرأة الشابة، القادمة مـن أسـرة            
رر في جامعة بيروت، ثم تعـود إلـى حيـاة أسـرتها المغلقـة؟ ويجـري       محافظة، عندما تتثقف وتتح   

ثــم يــسأل األســتاذ عــن األميــرة، فيــدهش  . حــديث بينهمــا عــن تكيــف المــرأة العربيــة مــع محيطهــا 
  .األستاذ، ويؤكد له أنها لم تكن طالبة في تلك الكلية، أبدا
        في مرقص الفندقفي مرقص الفندقفي مرقص الفندقفي مرقص الفندق
 جورج، وحولهما يرقص عـدد قليـل مـن        في قاعد الرقص، يتحدث الصحفي إلى صديقه اللبناني       

" Monday worninq"الراقصين مـع غنـاء غربـي وعـزف علـى البيـانو، يتـصفح مـع صـديقه مجلـة           
وفيهــا صــورة وقــصة اعــدام األميــرة، ينــصحه صــديقة بــان يأخــذ الحــذر فــي بحثــه، ألن الموضــوع      

نة، ويقــول لخمــسة االف ســ" الليفانــت"ويقــول الحــصفي أن بيــروت كانــت عاصــمة الــشرق  . خطيــر
الـذي كـان قـد وصـفه     "ثم ينضم اليهما صديق جـورج  . جورج أن في العالم اإلسالمي تيارات كثيرة     

ويــزعم أنــه كــان يعــرف األميــرة، وعنــدما يلــح الــصحفي االنجليــزي فــي الــسؤال     " بأنــه ثــري حــرب 
ثــــم يقــــول للــــصحفي . مــــن هــــذا؟: عنهمــــا يلتفــــت ثــــري الحــــرب إلــــى جــــورج ويــــسأله بالعربيــــة

  .دع عنك األمر، أنه موضوع خطير: ةباالنجليزي
        في الجامعة األمريكيةفي الجامعة األمريكيةفي الجامعة األمريكيةفي الجامعة األمريكية

عند كاتب سـجالت الجامعـة األمريكيـة، يؤكـد الكاتـب للـصحفي بعـد مراجعـة أوراق الجامعـة، أن                    
  .األميرة لم تكن يوما طالبة عندهم

        ثانية في لندنثانية في لندنثانية في لندنثانية في لندن.. .. .. .. مع المربيةمع المربيةمع المربيةمع المربية
رة قائلة أنه كان لجدها تسعة وتصف حياة األمي. طبعا لم تذهب إلى الجامعة ابدا: تقول المربية

قــصر، ولزوجهــا " موضــى بنــت محمــد بــن عبــد العزيــز"وكــان لألميــرة . قــصور ـ لــه والفــراد عائلتــه    
وتروى كيف جاءت األميرة موضى ذات يوم إلى قـصر طفلهـا حيـث المربيـة،     . قصر، ولطلفها قصر  

ومــاذا .. آلن فــي أمريكــالتقــول لهــا أن زوج األميــرة مــشاعل كبيــر فــي الــسن، وانهــا ال تحبــه، وهــو ا   
  . يمارسن الحب من الملل والسأم في تلك القصور.. ال شيء... تفعل األميرات؟ ال شيء
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وتتحدث عن التـرف  ... ترفض المربية الحديث عن االخريات، ولكنها ستتحدث عن األميرة فقط   
تالوتـه  .. هل كانت تصلي؟ كانت تـسمع القـرآن  .. عن فساتينها التي ال تحصى. المادي في حياتها 

وحبيبهـا كـان المغنـي عبـد     . ال تقرأ اال مجالت الـسيمنا ... أما الصالة فكانت للخدم. جملية جدا 
  ".ونرى األميرة وهي تتصفح المجالت، وتشاهد التلفزيون. "الحليم

ــ  " Save your Kisses for me"وكانـت األميـرة تحـب اغـاني الموسـيقى الغربيـة، وبخاصـة اغنيـة         
  . ـ ونراها وهي ترقص على انغام هذه الموسقى" وفر قبالتك لي"

، ويــذهبن إلــى "كــالطواويس"ثــم تــروى كيــف لالميــر الجــد نــساء كثيــرات، يلبــسن ثيــابهن الفــاخرة   
ونشاهد ذلك، ونراه وهو يتقدم ببطء، في دشداشـته، عبـر الـرواق، وتقبـل          . قصره وينتظرن قدومه  

ا ليجلــسن حولــه فــي حلقــة كبيــرة فــي   عليــه نــساؤه، ويقــدمن لــه اطفالــه ليقــبلهم ويــذهبن جميعــ  
  .وال يقول كلمة واحدة. ، وبقربه حفيدته األميرة، تهامسه احيانا فيضحك"المجلس"

 جـاءت بـصحبة األميـرة إلـى لنـدن، وكانـت       ١٩٧٦وتسترسل المربية لتقول أنها في تشيرين الثـاني   
ه المربيـة، تحمـل صـورته    كـان لهـا عاشـق ال تعرفـ    ". هيبيـة "األميرة مثارة، وسـعيدة، وتريـد أن تكـون        

ثـم قيـل   . وذات يـوم، بعـد ذلـك ببـضعة اشـهر، اختفـت األميـرة       . حول عنقها، ثم عادتـا إلـى العربيـة    
للمربية أنها ذهبت إلى فندق على ساحل البحر وهنـاك غرقـت فـي البحـر، إذ وجـدوا ثيابهـا علـى                

  .الساحل
وتقـول لهـا أحـد    . ع عـشيقها وبعدها تكتشف المربية أنها في الواقـع ألقـي القـبض فـي الفنـدق مـ              

  ".لقد جلبت العار على اسرتها. أنها شريعتنا: "السيدات
  ولكن أميرات كثيرات لهن عالقات غرامية؟: وهنا يسألها الصحفي

  .وهنا الفضيحة. أما هي، فقد جعلته أمرا علنا. المهم هو أن يبقى األمر سرا: المربية
  ـ هل حوكمت؟

  .ـ ال بد من محاكمة
ن النوع الذي يقف حازما في محكمة ويدين نفسه، من أجل عقيدتها، إذاً لم يكن ـ هل كانت م

  هناك شهود على الزنا؟
لك أن تفعل أي : القاعدة هي... ال أحد يعرف ما الذي جرى في تلك المحاكمة: فتقول المربية

  .شيء، على أن ال تقع في قبضة أحد
        ::::مع االستاذ شاهين مرة أخرىمع االستاذ شاهين مرة أخرىمع االستاذ شاهين مرة أخرىمع االستاذ شاهين مرة أخرى

 
 أن النساء في العالم العربي يتأثرن أكثر من غيرهن بتعرضهن يقول األستاذ للصحفي

. إذاً كان اعدامها سياسياً، لكي تكون عبرة لغيرها: فيستنتج الصحفي قائالً. للمؤثرات الغربية
فيقترح األستاذ على الصحفي أن يذهب إلى العربية بنفسه ليستقصى األمر، وينصحه بان يتصل 

  . ا عند لتساعدهبابنة اخيه هناك، وقد كتب له
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        في العربيةفي العربيةفي العربيةفي العربية
وسيارة الصحفي تتجول به في شوارع تكثر فيها عمليات عمرانية " جدة"مشاهد من مدينة عربية 

  .التلفونات كلها مشغولة. االزدحام من ذوي االعمال شديد. ينزل في فندق مريديان. ضخمة
غرفة السكرتير، ريثمـا  ، ينتظر في   "سعيد بدرة "يذهب في سيارة تكسي لزيارة مسؤول كبير يسمى         

إنـه خـارج الـبالد، قـد يعـود      . يرتب له هذا هاتفيا دخوله على المـسؤول، ثـم يقـول لـه انـه غيـر موجـود           
  .بعد اسبوع أو أكثر، ال يدري

وفي حفلة السفارة البريطانية، يقو له أحـد مـوظفي الـسفارة، أنـه سـمع مـن موظـف فـي الـسفارة             
.. زالـت حيـة تـرزق، فـي مستـشفى لالمـراض العقليـة فـي جنيـف         األمريكية أن األميرة، في الواقـع، مـا       

ولئيف تم اعدام المرأة التي رآها الناس تـسقط تحـت وابـل مـن الرصـاص،              : وعندما يسأله الصحفي  
  ...تم ابدال األميرة بامرأة أخرى: يقول الموظف

        ))))البوتيكالبوتيكالبوتيكالبوتيك.. (.. (.. (.. (في الدكانفي الدكانفي الدكانفي الدكان
ته، وهـي امـرأة عربيـة، ولعلهـا      في بوتيك للثياب النـسائية الفـاخرة، يتحـدث الـصحفي عـن صـاحب              

لمــاذا تريـد المــرأة أن تقـود ســيارة، وهــي لـديها ســائق يأخـذها ايمنــا تــشاء؟     : وهــذه تقـول لــه . لبنانيـة 
  ..والعباءة ما ضررها؟ أنها تكون انيقة جدا إذا عرفت كيف تلبسها

ــا          ــة، وتنــزع عنهــا الحجــاب والعب ــاء تكــون هنــاك ســيدة ملفعــة بالــسواد ومحجب ءة وفــي هــذه االثن
ثـم تعـود إلـى    !". إنـه يجـنن  : "وتختار فستان تجربه على نفسها، وتشجعها عليه صاحبة الـدكان قائلـة       

الصحفي وتتحدث عن الدكان، وتقول أن بعض النساء يستخدمن بعـض الـدكاكين لترتيـب اللقـاءات       
انـت  ولكـن إذا ك ... وتروى أن المطـوع ذات يـوم راح يحطـم بعـصاه واجهـات محـالت البوتيـك                 . الغرامية

أما األميرة منى، فقد خالفـت تعـاليم اإلسـالم بمـا     ... سمعة المحل شريفة، فليس للمحل ما يخشاه    
  ".نحن هنا شديدوا التمسك باالسالم. "فعلت

يقــول الــصحفي إن كــل مــا فعلتــه تلــك الــشابة إنهــا احبــت، فتجيــب صــاحبة البوتيــك بانهــا حقــا      
  .وا معها، لكثرت مثيالتهاولكن لو تساهل. اسفت عليها، ألن الحب يثير العطف

        لقاءات مع اناس مختلفينلقاءات مع اناس مختلفينلقاءات مع اناس مختلفينلقاءات مع اناس مختلفين
وتقول شخصية . يقول احدهم للصحفي أن األميرة منى لم تكن في الواقع حفيدة األمير محمد 

أن ذلك الرجل الذي اعطى القصة والـصور للـصحف، حـول اعـدام األميـرة، كـان مـن وكـالء            : "سعودية
فيقول " األمير جابر" إلى شخص يفترض أنه ثم يتحدث الصحفي عن طريق مترجم  ". أي ية . السي

األمير بالعربية، أن كل ما ينشر في الصحافة الغربية دعاية ضد العرب، وعندما يسأله الصحفي عن 
وأنـا ال  . هذا الرجل ضيفنا، وعليه اال يدخل فـي شـؤوننا  : األميرة منى، يرد على تساؤله بنبرة غاضبة    

  .اعرف شيئا عن موضوع األميرة
. يذهب الصحفي إلى المكـان الـذي تـم فيـه اإلعـدام فيجـد انـه موقـف سـيارات ومـزدحم                  بعد ذلك   

  .وفي الفندق، يعطى موعدا مع وزير الداخلية. وتتوالى عدة لقطات للمدينة، مع اآلذان
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        مع وزير الداخليةمع وزير الداخليةمع وزير الداخليةمع وزير الداخلية
. يقابـل الـوزير الـصحفي فـي مكتبــه ويؤكـد فـي حديثـه معـه علــى أهميـة الـبالد لالقتـصاد الغربــي           

ادرس اســتثماراتنا فــي الغــرب، وتأمــل فــي الــدور الــذي نلعبــه فــي اقتــصاديات االقطــار            : "لــه ويقــول 
نحن ال نتغاض عن . أما بالنسبة لألميرة منى، فان لنا شريعتنا... ولكن اكاذيب الصحفيين  . الغربية

غم تصور حزن األمير الجد، وال... أنواع من السلوك المتطرف في األسرة المالكة، كما يفعل البعض  
ثــم يــذكر الــصحفي للــوزير أنــه مهــتم بــدور المــرأة فــي  ...". الــذي اصــابه، للــضجة االعالميــة المقيتــة

فيقترح عليه الوزير أن يزور كلية البنات الجديدة ويرتب له هذه الزيارة برفقة شخص . المجتمع هنا
  .من وزارة االعالم

        في كلية البناتفي كلية البناتفي كلية البناتفي كلية البنات
ثم نرى عددا كبيـراً  .  وفي ايديهن حقائب الكتبنرى بنات محجبات بالسواد ينزلن من السيارات،      

  .من البنات في ثياب الرياضة في ملعب كرة الطائرة، وهن يلعبن طلقات مرحات
  .يقابل الصحفي المديرة ـ وهي ابنة أخ األستاذ العربي، بدر شاهين، صديقه في لندن

، بيمنـا يجلـس فـي    المديرة هنا تلـبس ثوبـا ابـيض صـافيا شـديد الحـشمة، وتـتكلم برصـانة كبيـرة               
جانب من الغرفة رجل يسبح بمسبحته وينظر اليهما نظرات بليدة توحى بانه رجـل مخـابرات، وكـان             
يصغي بانتباه شديد إلى ما يجري بينهمـا مـن حـوار، وممـا تقولـه المـديرة بـان هنـاك اسـاتذة رجـاال              

وعلـى  . لـداخلي محاضرين، اما كيف يحاضر الواحد منهم فمن غرفة خاصـة عـن طريـق التلفزيـون ا      
ــه االســتاذ إذا ارادت أن تــسأله عــن شــيء بخــصوص المحاضــرة،          منــضدة كــل طالبــة تلفــون، تخــابر ب
وأخيرا تقترح المديرة أن يزورها الصحفي في دارها، ولن تكون هنـاك وحـدها فـستكون معهـا عمتهـا              

  .كحارسة
        في دار المديرةفي دار المديرةفي دار المديرةفي دار المديرة

فتـستقبله  . اك سـيارة كانـت تتعقبـه   يأتي الـصحفي فـي سـيارة أجـرة إلـى دار المـديرة، ونـرى أن هنـ          
  .المديرة، وإذا هي هنا شابة عصرية، ترتدي البنطلون، وتتكلم وتتصرف بطالقة امرأة متحررة ذكية

  كيف اساعدك؟: ـ المديرة
  .ال ادري حدثيني عن منزلة المرأة اخبريني عن األميرة التي اعدمت: ـ الصحفي
  سمعت القصة الحقيقية؟: ـ المديرة

  أنت قضيت سنوات عديدة في أمريكا؟...  هل سمعت عشر قصص حقيقية:ـ الصحفي
  .ولكن كان علي أن اعود.. نعم: ـ المديرة

  ...وعدت: ـ الصحفي
  .كان علي أن أعود إلى جذوري، كعربية ومسلمة: ـ المديرة

  وكيف وجدت العودة إلى بلد مسلم محافظ؟: ـ الصحفي
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ــ المــديرة  انهــم يــستغلون اإلســالم وعقوبــاتهم    .  اإلســالمpervertيــشوهون ) الحكــام(إنهــم هنــا  : ـ
.. الحجـاب شـيء عثمـاي، جـاء بـه العثمـانيون      . ال حجاب في اإلسالم.. وحشية ال عالقة لها باالسالم    

... فتلك الفتاة لـم تعتـرف  . طريقتهم في معالجة أمر تلك األميرة لم يكن لها شأن بتعاليم اإلسالم            
أمـا هـي فكـان عليهـا أن تمـوت لكـي تثبــت       . مثولـة، ألنهـا تحــدتهم  إمنـا أرادوا أن يجعلـوا منهـا درسـا وا    

والقــرآن . ال ملـوك فــي اإلسـالم  . ولكـن الحكــام هنـا اوتوقراطيــون  . اإلسـالم ديمقراطــي . وجهـة نظرهــا 
" الغــرب"ولكــن مــن المــسؤول عــن هــذا النظــام؟ أنــتم    . يقــول أن الزعمــاء يجــب أن يختــارهم الــشعب  

ا الغرب، وكنتم دائما إلى جانب اعداء تقدم الشعب العربي النكم فبعد العثمانيين جاءن . المسؤولون
أتعرف شيئاً عن محاولة االنقالب التي قام بها جماعة من خيرة شباب . تريدون السيطرة على العرب

ــوا شــيوعيين ولكــن     نحــن اآلن نحــاول أن نعــود   . فــضحتم للــسلطات " آي أيــة. الــسي"البلــد؟ لــم يكون
  .واألميرة كانت جزءا منها. وحركتنا قد بدأت. لديمقراطية الحقيقيةبالبلد إلى روح اإلسالم ا

فأين يجدها؟ فتقول له أنها سـترتب لـه لقـاءا      . وهنا يقول الصحفي أنه يريد حقائق عن األميرة       
هذه . ويجب اال يسجل كالمها. ولكن يجب أن يبقى اسمها سراً . مع سيدة مقربة من األسرة المالكة     

  .ميرةالسيدة كانت تعرف األ
        مع السيدة المجهولةمع السيدة المجهولةمع السيدة المجهولةمع السيدة المجهولة

نكـــاد ال نـــرى وجـــه الـــسيدة وهـــي تـــتكلم بوضـــوح وثقـــة عـــن الفـــراغ الرهيـــب فـــي حيـــاة األميـــرات     
وتـــروي قـــصة األميـــرة التـــي كانـــت تجلـــس فـــي ســـيارتها الفخمـــة المعتمـــة مقابـــل فنـــدق  . الملكيـــات

.  حيـاة األميـرات  وتقول، ان الجنس اصبح أهم ما في      .. االنترناشنال لترقب الناس لساعات متواليات    
هنـاك  ... المفترسـات هـن النـساء   : والمفارقة هنا هي ان النساء األميرات هن اللواتي يخترن الرجـال       

طريق صحراوى، تنطلق فيه كـل يـوم، حـوالي الخامـسة عـصرا، سـيارات فيهـا رجـال، تتبعهـا وترافقهـا               
ــبهن    ــن يعجـ ــرن مـ ــال، ويختـ ــؤالء الرجـ ــستعرضن هـ ــشاهد  . نـــساء يـ ــاال  ونـــشاهد المشهد،ونـ ــده رجـ بعـ

وتقــول الــسيدة إن  . يرقــصون بالــسيوف، والنــساء يــرقبنهم فــي الظــالم ليختــرن الــذين يروقــون لهــن      
وتعلـق الـسيدة إننـا لـم يـستعمرنا فـي الماضـي        . الرجال يرقصون وهم يعلمون ما تريد النساء مـنهم        

. لـى لنـدن  لقـد اخـذها جـدها األميـر إ     : ثـم تتحـدث عـن األميـرة قائلـة         . أحد إلـى أن جـاء هـذا العـصر         
وهناك لم تتعلم شيئا، وإمنا اختلطت عليها األمور، اما الولـد الـذي أحبتـه، فقـد التقتـه هنـا، ال فـي               

وارسلت سـائقها ليطلـب إليـه أن يقابلهـا فـي      . رأته يغني مع الغيتار في التلفزيون، فأعجبت به  . لندن
ولكنهـا كانـت   . وكـان خائفـا  . ةكان عمره عشرين أو وأحدا وعشرين سـن . ورأته هنا . لم يكن أميرا  . دكان
. وخططـا لاللتقـاء فـي أوربـا    . دامت العالقة بينهما، مـن أولهـا إلـى أخرهـا ثالثـة أسـابيع فقـط             . قوية

ويبدو أن جدها أحـس أن ثمـة شـيئا يجـري فـي الخفـاء وفجـأة أصـدر أمـره بمنـع سـفر الـسيدات إلـى                 
ر الناس فيه أقنعت األميرة أمها بـأن  على البحر، في مكان يكث   " شاليه"وبما أن األسرة تملك     . الخارج

وتركـت ثيابهـا علـى الـساحل لـيظن      . تسمح لها بالذهاب إلى الشالية، وهناك كان الولد في انتظارهـا     
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. وكان على بعـد خمـسة أميـال إلـى الـشمال فنـدق صـغير، ذهبـت إليـه مـع عـشيقها           . الناس انها غرقت  
  .وكان هذا مخبأهما

        الفندق على البحرالفندق على البحرالفندق على البحرالفندق على البحر
ى الفندق الذي على سـاحل البحـر وهـو هزيـل عـادي، ولكـن الغـرف كلهـا تطـل          يذهب الصحفي إل 

أنــت . أنــا أعلــم مــن أنــت: ويقــول لــه. ويقتــرب منــه رجــل بــدين كــان جالــسا علــى الــشرفة . علــى البحــر
ونــرى األميــرة وهــي تنطلــق  (كانــت مــع الولــد . أنــا رأيتهمــا بعينــي... تريــد معلومــات عنهمــا. صــحفي

كـان الكـل يبحثـون    ). رف العليـا ثـم يلحـق بهـا الـشاب، ويـدخلها الغرفـة       ضاحكة إلى شرفة إحدى الغـ     
  .اختفيا يوم االثنين ويوم الجمعة اعدما... عن الغريقة المزعومة، وهما هنا

        عودة للسيدة المجهولةعودة للسيدة المجهولةعودة للسيدة المجهولةعودة للسيدة المجهولة
وكـان الفتـاة   ... تقول السيدة المجهولة أن أربعة أيام من البحث انقضت ولم يعثر أحد على جثـة          

غير أن الخادمة، عند اختفاء .  الخادمة، أوصتها بان تعطيها لوالدتها بعد أسبوعقد تركت رسالة مع
وكـان ذلـك بالـضبط يـوم حـاول      . الفتاة وقيـام اللغـط حـول غرقهـا، اضـطربت وأعطـت الرسـالة المهـا         

  . المحبان السفر
        في المطارفي المطارفي المطارفي المطار

الــشرطة قــد وكــان . نــرى األميــرة فــي المطــار وقــد تنكــرت فــي زي غــالم، وتلــبس الكوفيــة والعقــال   
عند مرور الفتاة من . وهم يتفحصون جواز سفره" الغالم"أخطروا، ولذلك جعلوا ينظرون بريبة إلى       

. خالل الفاحص المغناطيسي، صدرت عنه اصوات الصفير فامـسك الـشرطة بالفتـاة، وكـشفوا رأسـها       
  .وجاء حبيبها ليساعدها، والقي القبض عليهما. وانفضح أمرها

        في المحكمةفي المحكمةفي المحكمةفي المحكمة
ونـرى فيـه تأكيـد الـشريعة الـشريعة اإلسـالمية       .  تجـرى فيـه محاكمـة مجـرمين عـادين         نرى مشهدا 

  .والصحفي، برفقة أحد القضاة الشيوخ، يرقب المشهد. على اقوال الشهود في اثبات الجرم
أما بخصوص األميـرة، فلـم تكـن ثمـة     : ولكن القاضي الشيخ يأخذ الصحفي إلى غرفته ويقول له     

فاألمير، جد الفتاة، هو أخو الملك االكبـر، وتـوازن   . م مسألة سياسية عامة  كان االعدا . محاكمة أصال 
أخذت الفتاة والشاب إلى األميرة الجد، وفي يوم الجمعة التالي اعدمهما     ... القوى بينهما امر دقيق   
مــن .... الــشرف. ولكــن األميــر خـارج القــانون . كـان الملــك ضــد هــذا اإلجـراء  . حـرس األميــرة الخــاص 

واألميـر لـم   . إنهـا شـريعة العـشيرة   . وهـذه ليـست شـريعة اإلسـالم     . ، له الحـق فـي اخـذها       يعطي الحياة 
  .بل قتلها في موقف للسيارات. يستخدم حتى ميدان العدالة

        مع األستاذ بدر شاهين في لندنمع األستاذ بدر شاهين في لندنمع األستاذ بدر شاهين في لندنمع األستاذ بدر شاهين في لندن
مـا الـذي حـدث فـي األيـام االربعـة التـي         : يتحاور الصحفي مع صديقه األسـتاذ شـاهين، ويتـساءل         

قبض واإلعدام؟ هل عذبوا الولد؟ فيجيـب األسـتاذ أن تـدرك الفجـوة الفـاغرة التـي              مرت بين إلقاء ال   
لمـاذا ماتـت؟ مـن المـسؤول عـن        . ونحن هنا نبحث عن معنـى الحيـاة       . تفصل بين الولد وبين األمراء    
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. ال تحرمهـا تلـك المزيـه   . نظام يرتكـب جريمـة كتلـك؟ ولكـن يجـب أن تتـذكر أن هـذه الفتـاة تحركـت               
 أن تــصل إلــى المركــز مــن الحيــاة الخاصــة عنــد العــرب، ألنهــا كانــت معــك فــي      وأنــت قــد تحقــق لــك 

  .رحلتك فهي قد أعطت معنى لرحلتك
معنى؟ فتاة في التاسعة عشر من عمرها، اخـذت إلـى كومـة مـن الرمـل ورميـت            : فيصيح الصحفي 

، وهنــا يــتم قطــع علــى الفــيلم، فتظهــر األميــرة، بالحركــة البطيئــة، وهــي تــرقص، جميلــة   . بالرصــاص
  .النهاية: ثم... مفعمة بالشباب

        بيان وزارة الخارجية السعوديةبيان وزارة الخارجية السعوديةبيان وزارة الخارجية السعوديةبيان وزارة الخارجية السعودية
        بشأن الفيلمبشأن الفيلمبشأن الفيلمبشأن الفيلم

نظرا لكـون بيـان وزارة الخارجيـة يـشكل وثيقـة رسـمية رأينـا أنـه مـن المناسـب نـشر نـصه بالكامـل                        
  : وفيما يلي نص البيان. والتعقيب عليه بمالحظات هامشية

ريــة الكلمــة وحــق التعبيــر عــن الــرأي فــي    إن حكومــة المملكــة العربيــة الــسعودية تــدرك أهميــة ح  
كما تقدر كل تقدير تقاليد هذا البلد العريق وليس في نيتهـا التـدخل فـي هـذه        ... المملكة المتحدة 

  .األمور
سـوى اسـتخفاف   "غير أن البرنامج المشار إليه لم يكن في الواقع سوى  اسـتخفافا صـارخ واسـاءة      

والـى سـتمائة مليـون مـسلم     .. حنيـف وشـريعته الـسمحاء   بالغة إلى الدين اإلسـالمي ال     " صارخ واساءة 
  .يفخرون بانتمائهم إلى هذا الدين الحنيف في العالم

علــى المثــل العليــا والتقاليــد فــي   " ســوى تهجــم رخــيص "كمــا أنــه لــم يكــن ســوى تهجمــا رخيــصا    
 اال مادة إن هو.. والبرنامج بعد هذا وذاك.. المملكة العربية السعودية قلب العالم اإلسالمي النابض

. تلفزيونية تعتمد ستار العلمية وادعاء الموضوعية على تشويه الحقائق من خـالل االثـارة والتلفيـق      
  .وهو بذلك يخلو تماما من أي موضوعية وال يستند إلى أي ذرة من الحقيقة

ينفــث حقــدا واذى ويوجــه تهمــا خطيــرة تــسىء وبــدون أي مبــرر إلــى    .. بــل علــى العكــس مــن ذلــك 
  . عدد من المواطنين وبعض الشخصيات المرموقة في المملكة العربية السعوديةكرامة ونزاهة

فـان البرنـامج فـي تقـديرنا قـد انحـدر إلـى مـستويات دنيـا ابعـد مـا تكـون عـن              .. من واقـع هـذا كلـه     
وتتبناها وسائل اإلعالم في المملكة المتحدة منذ امـد  .. مستويات الصدق واالنصاف التي نادت بها    

  .طويل
رينــا أي شــك فــي أن البرنــامج وأن كــان ال يــضيف أي رصــيد إلــى منتجيــه فانــه مــن ناحيــة    وال يعت

والمنافع المتبادلـة والتـي حقـا أن تعمـد شـركة        .. أخرى ال يساعد على تمنية عالقات الود والصداقة       
  .لها امتياز تلفزيوني في بريطانيا إلى عرض مثل هذه الترهات التي تسىء إلى بلد صديق

        ية حول بيان الخارجيةية حول بيان الخارجيةية حول بيان الخارجيةية حول بيان الخارجيةمالحظات هامشمالحظات هامشمالحظات هامشمالحظات هامش
التـي وردت فـي البيـان    " البرنـامج " ـ إن البيان السعودي اكتفى بالحديث عن لغز عبر عنه بكلمـة   ١

أربع مرات، أما ما هـو هـذا البرنـامج، ومـا هـو اسـمه ومـا هـو موضـوعه حقـا؟ فهـذه أمـور لـم يـبح بهـا                            
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ن هذين األمرين بكلمة واحدة هي البيان، حيث لم يشر إلى انتاج الفيلم، وال إلى اسمه، واستعاض ع
وكان الهدف مـن ذلـك واضـحا، فلـم يـشأ الحكـم الـسعودي أن ينبـه الـرأي العـام الـداخلي                ". البرنامج"

لتحاشى التشجيع علـى اقتنائـه، وال سـيما ونحـن فـي            " مقتل أميرة : "إلى مجرد صدور فيلم، وبعنوان    
كمـا  ! نـه برنامجـاً عارضـا بـث وانتهـى أمـره      عصر الفيديو وإمنا حاول أن يوحي وكان األمر ال يعدو كو      

لــن يــشر البيــان إلــى تهمــة الزنــا التــي أطلقهــا الغــراض االعــالم الخــارجي لتبريــر فعلتــه، واســتبدلها  
ألنهـا  " الزنـا "ولـم ينـبس بكلمـة    . الـخ "... احكام اإلسالم"و" حدود اهللا"و" شرع اهللا"بالحديث عن تجاوز  

عرضــها لإلهانــة واالزدراء، ويبــدو أنــه لــم يكــن فــي مقــدور تمــس هيبــة األســرة، وتحــط مــن مقامهــا، وت
في فمي ماء وهل ينطق من في فيـه  "الحكام السعوديين اإلفصاح عن ذلك، فحالهم كحال من يقول  

  ". ماء
إن الحكام السعوديين يخشون الحقيقة، ولـذا نـراهم فـي كثيـر مـن االحيـان يـسمون االشـياء بغيـر             

ولكن فات الحكام السعودي أن عهد . واحدا منها، ولن يكون أخرها" مقتل أميرة"اسمائها، فكان فيلم 
قـد ولـى، فـنحن فـي عـصر الترانزسـتر، بـل فـي عـصر الفيـديو، فمـا ظنـه الحكــم             " االسـتغفال "االلغـاز  

السعودي لغزا مستعصيا على الحل ال يقتضي حلـه سـوى تحريـك مؤشـر الراديـو، أو قـراءة صـحيفة               
  .م نفسه بواسطة الفيديوغير سعودية، بل ومشاهدة الفيل

إن عــدم إفــصاح البيــان الــسعودي ـ عــن مجــرد فــيلم واســمه ـ يمــن عــن نزعــة متأصــلة الخفــاء                   
في " رياديا"الحقائق، كما يمن عن حرج ما بعده حرج، وخصوصا وان الحكام السعوديين يدعون دوراً 

 ومـن ناحيـة أخـرى، فـان     .اإلسـالم والـديار المقدسـة   " حمـاة "اإلسـالم، فكـان الفـيلم وثيقـة دامغـة ضـد       
الفيلم جاء والمد الديني الزال في تعاظمه، كما أنه جاء على أثر أحداث عصفت بالنظـام الـسعودي       
وكـشفت زيـف ادعاءاتـه، ولعـل ابرزهـا انتفاضـتا الحـرم والمنطقـة الـشرقية، فكـان الفـيلم دلـيال ماديـا              

  .يؤيد ما ذهب إليه جهيمان ورفاقه في انتفاضة الحرم
إن حكومـة المملكـة العربيـة الـسعودية تـدرك      : "بيـان الـسعودي اسـتهل بالديباجـة التاليـة      ـ إن ال  ٢

كما تقدر كل التقدير تقاليد هذا . أهمية حرية الكلمة وحق التعبير عن الرأي في المملكة المتحدة         
ــق ولــيس فــي نيتهــا أو مــن اهــدافها التــدخل فــي هــذه األمــور         ــافى   ". البلــد العري إن هــذا االدعــاء يتن

لحقيقة، فالموقف من حرية الكلمـة وحـق التعبيـر عـن الـرأي هـو موقـف واحـد ال يعـرف التجزئـة،               وا
إنـه ادعـاء   !! فمن يصدق أن من يكبت حريـة الكلمـة ويخنـق حـق التعبيـر فـي بلـد يؤيـده فـي خارجهـا             

ولعـل الـضجة التـي    . فالموقف من هذه المسائل في الخارج، هو انعكـاس لموقـف فـي الـداخل              . زائف
أمـا  . ول الفيلم احدث دليل على زيف ما تشدق به البيان، فهـده إذاً ديباجـة اريـد بهـا التـزين          اثيرت ح 

، "لـيس فـي نيتهـا او مـن اهـدافها التـدخل فـي هـذه االمـور           "ما ذكره البيان من أن الحكومة الـسعودية         
الجنبيـة  فهو اآلخر يتنـافى والحقيقـة، اال أنـه بعيـد المنـال، فالنظـام الـذي تمـسك بتالبيبـه القـوى ا                      

الكبرى ـ وترتع في ظله بخيرات البالد ـ اعجز من ان يتدخل في شؤون تلـك القـوى، فهـو الـذي يـدور        
  .في فلكها وهو التابع ال المتبوع
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في القدم، وأنهـا فـي بـالد تعتبـر بحـق مهـد العروبـة        " عريقة" ـ رغم أن وزارة الخارجية السعودية   ٣
 وتشويهما، وامنـا انتهكـت أيـضاً اللغـة العربيـة فـي بيانهـا        واإلسالم، فانها لم تكتف بانتهاك الحقائق     

... غير ان البرنامج المـشار إليـه لـم يكـن فـي الواقـع سـوى اسـتخفافا صـارخا            : "األولى بقولها : مرتين
مـا بعـدها ولـو كـان جـبال      " تجـر "وسـوى  ". كما أنه لم يكن سـوى تهجمـا رخيـصا     : "والثانية بقولها " الخ

 نـشرت  ١٩٨٠/ ٤/ ١٢جدر االشارة إلـى أن الـصحف الـسعودية الـصادرة بتـاريخ           باعتباره مضافاً إليه وت   
" حرية الكلمة وحق التعبير عن الـرأي  "البيان دون أن تصحح أخطاءه اللغوية، وربما كان مرجع ذلك           

التي زين بها البيـان ديباجتـه، والتـي فـي ظلهـا لـم تجـرؤ الـصحف الـسعودية أن تـصحح خطـأ لغويـا                  
  ".احب السموص"وقعت فيه وزارة 

 ـ إن النظــام الــذي مــا انفــك يــدعي أنــه حــامي حمــى اإلســالم والــديار المقدســة ال يعــرف عــدد        ٤
رغم أنـه يحكـم الـبالد تحـت هـذا االدعـاء ألكثـر مـن ثالثـة أربـاع القـرن وفـي معيتـه أيـضاً                 ! المسلمين

 مـا قيـل عـن     لنـستعرض . الرابطة اإلسالمية  ومنظمة المـؤتمر اإلسـالمي       : منظمتان اسالميتان هما  
واجتــر ".  مليــون٦٠٠"فبيــان وزارة الخارجيــة ذكــر أن عــددهم ســتمائة مليــون مــسلم     . عــدد المــسلمين 

 ٦٠٠"القائم باالعمال السعودي ما ذكره البيان، حيث حدد هـو األخـر عـددهم بـستمائة مليـون مـسلم          
  ".مليون

اليــوم األول مــن  أمــا الــصحف الــسعودية فقــد تقلبــت بــين االرقــام، فــصحيفة الجزيــرة ذكــرت فــي      
ثـم تراجعـت عـن ذلـك مـرة ثانيـة       ". الف مليـون "الحملة ضمن االفتتاحية لها أن عددهم مليار مسلم   

ثم اكدت ذلك في عـدد ال حـق لهـا، عنـدما ذكـرت أن عـددهم       . وذكرت أن عددهم ستمائة مليون مسلم    
ولكنهـا سـرعان   ! رجيـة ، حيث بدا عليها أنها التزمت بما ورد في بيـان الخا     "٦٠٠"ستمائة مليون مسلم    

أمـا صـحيفة   ".  مليـون ٧٠٠"ما تحولت إلى رقم جديد عندما ذكرت أن عددهم سبعمائة مليون مـسلم              
  ". مليون٨٠٠"عكاظ فقد اشارت إلى أن عددهم ثمامنائة مليون مسلم 

حمى اإلسالم والديار المقدسـة والمـسلمين ال يعـرف عـدد المـسلمين ولـم        " حامي"والخالصة أن   
فامنا . وأن دل هذا على شيء! ظماته اإلسالمية وال وزارة الخارجية وال وسائله االعالميةتشفع له من

بقـي أن نعـرف أن عـدد المـسلمين     . يدل على أن النظام السعودي منهمـك فـي همـوم ومـشاغل أخـرى         
  .مليون نسمة" ٩٥٠ ـ ٩٠٠"يترواح بين 

        ::::بيانبيانبيانبيان
        مجلس القضاء االعلى مجلس القضاء االعلى مجلس القضاء االعلى مجلس القضاء االعلى 

يم علــى بيـان مجلــس القــضاء االعلـى، ونظــرا لكونــه وثيقــة   حرصـا منــا علــى اطـالع القــارىء الكــر  
  :رسمية ارتأينا نشره كامال، وفيما يلي نص البيان

فقــد اثــار : الحمــد والــصالة والــسالم علــى رســول اهللا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ومــن وااله وبعــد     
ا وتـم عرضـه   االنتاج التلفزيوني المشين ـ الذين قصد به تشويه سمعة هذا البلد المعد فـي بريطانيـ   

فيهــا وفــي هولنــدا ـ اســتياء بالغــا فــي االوســاط اإلســالمية علــى مختلــف المــستويات، وخاصــة لــدى        
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األوساط العلمية، ولذا عقد مجلس القضاء األعلى في المملكـة العربيـة الـسعودية ـ فـي يـوم األحـد        
ا خاصـا  الماضي الخـامس مـن شـهر جمـادي الثـاني الموافـق ليـوم عـشرين مـن شـهر أبريـل ـ اجتماعـ             

لدراسة الوضع وإصدار قرار حول هذا الموضوع، ثم اصدر بعد الجلسة قرارا أوضح فيه أن ما قام بـه   
منتجو الفيلم والذين اقدموا على عرضـه يعـد تجنيـا علـى اإلسـالم وتـشويها للحقـائق وافتـراء علـى             

  .نظام اإلسالم الحكيم واحكامه القويمة
ختالء المحرم بين الرجل والمرأة وتكرر اللقاءات وتعدد وقرر المجلس األعلى أن االقدام على اال

االجتماعات المحرمة واالتصاالت الليليـة، يعـد مـن اعظـم الجـرائم وأشـنعها واخطرهـا علـى سـالمة             
المجتمــع اإلســالمي المتمــسك بــاخالق اإلســالم ومبادئــه الــسامية وتعاليمــه العاليــة، والواقــف عنــد     

ض وأن عمل المذكورين يعد بادرة شر على هذا البلد المسلم حدود اهللا وال سيما إذا حصل ذلك مح
المعتــز بإســـالمه، وأن واجـــب ولـــي األمــر أن يوقـــع علـــى مـــن يتجــرأ علـــى شـــرع اهللا ويتعـــدى حـــدوده    
ويستهتر بمشاعر المسلمين ويفسد في أرض اهللا فسادا يعـم شـره ويعظـم خطـره العقوبـة المناسـبة               

يـأمن النـاس بـسببها علـى حرمـاتهم ولـو ادى ذلـك إلـى         لجرمه حتى يحصل بها الزجر عـن الفـساد و     
ألنه اهللا اباح قتل المفسد في األرض إذا كان فساده كبيرا مضرا بالمجتمع اإلسالمي خارجـا         . القتل

واســتنكر المجلــس مــا اقــدم عليــه اعــداء    . عــن اإلســالم وآلدابــه وأن ذلــك مثــل قتــل الــنفس بــالنفس    
كـاب الـصهيونية العالميـة مـن انتـاج الفـيلم الكـاذب واخـتالق         اإلسالم في الغرب وغيره السائرين في ر  

االوصاف الفاجرة واالفتـراء علـى هـذه الـبالد وأهلهـا ودينهـا لتـرويج بـاطلهم واشـاعة خبـثهم حـسدا                     
لهذا البلد المسلم المحافظ، وعـدوانا عليـه وتـشويها لموقفـه الـسليم مـن انفـاذ العقوبـات الـشرعية                    

ض المجتمعات التي يقـوم والة األمـر فـي هـذا البلـد بتطبيقهـا علـى        التي هي العالج الصحيح ألمرا 
ألن النـاس متـساوون   . كافة افراد األمة دون تفريق وال التفات إلى انتمـاء مـستحق العقـاب ألي أسـرة      

وان مــا اقـدم عليــه ولـي األمــر مـن معاقبــة هـذين المفــسدين متفـق مــع اهــداف      . امـام احكــام اإلسـالم  
ســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم أخبــر النـاس فــي الـسابق إمنــا هلكـوا بــسبب      الـشريعة واحكامهـا ألن ر  

اعفاء االشراف من العقوبات ومعاقبـة ضـعفاء النـاس إذا ارتكبـوا موجـب العقـاب فقـال عليـه الـصالة             
والسالم إمنا هلك الناس قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سـرق فـيهم الـشريف تركـوه وإذا سـرق فـيهم الـضعيف                    

وبذلك وامثاله . والذين نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهااقاموا عليه الحد   
سلمت شريعة اإلسالم من البعث وبقيت حية وضـاءة تعـالج كـل مـشكلة بعالجهـا الـسليم وتـداوى كـل                 

  .انحراف بدوائها الناجح
بلـد اال  ويؤكد مجلس القضاء االعلى أن ما قام به اعـداء اإلسـالم لـن يزيـد والة األمـر فـي هـذا ال              

قـوة فـي الحـق والتزامـا بانفـاذ عقوبـات اإلسـالم علــى مـن يرتكـب موجبهـا وان ذلـك لـن يزيـد العــالم              
اإلسالمي اال احتراما لهم وافتخارا بثباتهم على الحق وشجاعتهم في تطبيق احكام اهللا مـع العـدل             

 ورسوله صلى في ايقاعها على كل مجرم غير مبالين بما يقوله كل مغرض وان ذلك مقتضى أمر اهللا
  .اهللا عليه وسلم
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        مالحظات على بيان مجلس القضاءمالحظات على بيان مجلس القضاءمالحظات على بيان مجلس القضاءمالحظات على بيان مجلس القضاء
ــى أن اعــضاء             ــة األول ــان مجلــس القــضاء حتــى يــدرك، منــذ الوهل مــا أن ينتهــى المــرء مــن قــراءة بي
المجلس قد قالوا ما سهل عليهم قوله، أو مـا فـرض علـيهم أن يقولـوه، ولكـنهم لـم يقولـوا شـيئاً فـي                 

اال أن بيانهم جاء . ض فيهم أن يكونوا معنيين بها في المقام االولالقضية المطروحة، رغم انه يفتر
خاليــا مــن االجابــة علــى التــساؤالت واالستفــسارات الجديــة التــي شــغلت بــال الــرأي العــام الــداخلي       

  :والخارجي منها
أ ـ هل واقعة الزنا قد حصلت فعالً بين األميرة مشاعل والشاب مصلح الشاعر؟ وهل استوفيت جميع 

  ا واركانها، وهل تحقق المجلس من كل ذلك؟شروطه
ب ـ هل وضع الحكام الـسعوديون القـضية أمـام العدالـة اإلسـالمية، وهـل اخـذت العدالـة مجراهـا فـي            

  هذه المسألة؟ وبالتالي هل صدر حكم من جهة قضائية شرعية رسمية مختصة بذلك؟
مـصلح الـشاعر بحـد الـسيف هـي      جـ ـ هل عقوبة االعدام رميا بالرصاص التـي انزلـت بـاألميرة وقتـل      

  العقوبة المنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية إذا ما ثبت الزنا أم ال؟
د ـ هل السلطة التنفيذية الرسمية هي التي تولـت تنفيـذ العقوبـة أم أن هنـاك جهـة أخـرى هـي التـي          

  تولت ذلك؟
لهــذه التـــساؤالت  الــسلطة القـــضائية أن يــضع االجابــة المفــصلة     " رأس"كــان اولــى بــالمجلس، وهــو     

ولكن المؤسف أنه تجاوزهـا ممـا عـزز االعتقـاد الـرائج بـين النـاس ومفـاده، أن مـسألة                . واالستفسارات
األميرة والشاب مـصلح الـشاعر قـد عولجـت خـارج اطـار الـسلطة القـضائية، أي انهـا أخـضعت لحكـم               

  .جهات غير مسؤولة قضائيا وهو ما اكده فحوى البيان
        ميةميةميةميةالشريعة اإلسالالشريعة اإلسالالشريعة اإلسالالشريعة اإلسال.. .. .. .. احكاماحكاماحكاماحكام

لقد اعتبرت الشريعة اإلسالمية الزنا جريمة، وحدد القرآن العقوبة عليها بمائة جلدة كما جاء ذلك 
ولـم يـرد فـي القـرآن حكـم      ). الزانية والزانـي فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مئـة جلـدة            (في االية الكريمة    

 خـــصت ولكـــن بعـــض االحاديـــث النبويـــة . وغيـــر المحـــصنين" المحـــصنين"آخـــر، كمـــا أنـــه لـــم يفـــرق  
الــذين زنــوا ـ بحكــم خــاص هــو الــرجم بالحجــارة، وقــد اخــذ علمــاء         " أي المتــزوجين"المحــصنين ـ     

ولكــن فرقــة مــن المــسلمين وهــم  ". الحــديث"بالــسنة " القــرآن"المــسلمين بــالرجم فخصــصوا الكتــاب  
 وقـالوا  ال يحـوز  . االباضية لم يأخذوا بهذه االحاديث وتوقفوا عند النص القرآني وهـو الجلـد فقـط         

ترك كتاب اهللا الثابت بطريقة القطع واليقين الخبار آحاد يجوز الكـذب فيهـا، والن هـذا يفـضي إلـى               
  .نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز

  :تعريف الزنى
وهذا يعنـي انـه   . إن فقهاء الشريعة والمسلمين قد اتفقوا على أن الزنى هو الوطء المحرم المتعمد        

  :له ركنين
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اما بالنسبة للعناق . الفرج بحيث يكون الذكر في الفرج كالميل في المكحلةالوطء في : الركن األول
والتقبيل والمفاخـدة ـ أي اال يـالج بـين الفخـدين والمباشـرة خـارج الفـرج ـ كـل هـذه االمـور ال تعتبـر               

والزنـى بهـذا التحديـد  ال يمكـن ألحـد أن      . زنى يستوجب الحد، وأما هي معاصـي تـستوجب التعزيـز     
 اال باقرار الجاني ـ ألنه ال يمكن ألحد أن  يرى بعينيه الميل في المكحلة، وقد جاء في يدعي ثبوته ـ

يجــب أن : " مــا نــصه٢٦٥صــفحة " التعريــف باالســالم فــي مواجهــة العــصر الحــديث وتحدياتــه  "كتــاب 
تكون رؤية الشهود كاشفة لكل شيء بين الرجل والمرأة وخاصة بعد التقاء سـواتيهما التقـاء مباشـرا           

  ".ال، وطبيعي أن هذه الشروط ندر أن تقعكام
تعمــد الــوطء، ويــشترك لتفــور هــذا أن يتحقــق لــدى الزانــي أو الزانيــة نيــة العمــد أو       : الــركن الثــاني 

القصد الجنائي، ويعتبر هذا متوافرا إذا مـا ارتكـب الزانـي الفعـل وهـو عـالم أنـه يـطء امـرأة محرمـة                    
  .  وهي تعلم أن من يطؤها محرم عليهاعليه، أو إذا امكنت المرأة الزانية من نفسها

  :االدلة
  .الشهادة، واإلقرار: أما االدلة على اثبات جريمة الزني فهي

  اوال ـ الشهادة
  :للشهادة شروط البد من توفرها وهي

والذين يرمـون المحـصنات ثـم لـو يـأتوا      : "وذلك بان يكون الشهود أربعة لقوله تعالى: أ ـ عدد الشهود 
ــهداء فاجلـــ  ــة شـ ــدة باربعـ ــانين جلـ ــالى "دوهم ثمـ ــه تعـ ــسائكم   : "، وقولـ ــن نـ ــشة مـ ــأتين الفاحـ ــي يـ والالتـ

لـــوال جـــاءوا عليـــه باربعـــة شـــهداء، فـــاذا لـــم يـــأتوا : "وقولـــه تعـــالى". فاستـــشهدوا علـــيهن أربعـــة مـــنكم
  ".بالشهداء فاولئك عند اهللا هم الكاذبون
إئـت باربعـة   "ذف امرأتـه  من قول الرسـول للـذي قـ   " سورة النور"وفي الحديث روي البخارى في تفسير       

، وروى عن الرسول أنه قال عن امرأة كانت "شهداء يشهدون على صدق مقالتك، واال فحد في ظهرك
  ".لو كنت راجما أحدا بدون بينة رجمت هذه"تعلن الفجور 
يشترط فـي الـشهود األصـالة يعنـي أن يكـون الـشاهد قـد رأي بنفـسه، فـال تكفـي شـهادة            : ب ـ االصالة 

  .الشاهد، وهي المعروفة بالشهادة السمعية، ألن الشهادة على الشهادة فيها شبههالشاهد على 
كــذلك اجمــع االئمــة علــى أن يكــون الــشاهد عــدال، مــستدلين علــى ذلــك بقولــه تعــالى  : جـــ ـ العدالــة    

هـي اسـتواء أحـوال اشـخص فـي دينـه، واعتـدال         : والعدالـة عنـد الحنابلـة     ). واشهدوا ذوى عدل منكم   (
تمسك اإلنسان بما يجمله ويزينه وترك ما يشينه، أو هـي  "ويقول الحنابلة أيضاًَ انها  . هأقواله وافعال 

  ".اجتناب األمور الدنيئة المزرية باإلنسان من قول وفعل
وذلك بان يصف الشهود الزنى بما يفيد تحقيق وقوعه ـ باجماع االئمة األربعة ـ فاذا : د ـ دقة الوصف

  .نامان في فراش واحد ال تكفي شهادته القامة الحدجاء شاهد من الشهود رأيتهما ي
وذلك بعدم عدولهم من شهادتهم قبل التنفيذ، كلهم أو بعضهم مادام عدد الباقين : هـ ـ ثبات الشهود

  .على شهادتهم أقل من أربعة
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  .فإذا لم يقتنع بشهادتهم فان له أن يطرح الشهادة: و ـ اقتناع القاضي بشهادة الشهود
  .كا لقرابة والعداوة والمصلحة: وانع الشهادةز ـ انتفاء م

ومعناه عدم التأخر في اداء الشهادة وهذا الشرط يختلف فيه أبو حنيفة عـن بـاقي االئمـة    : ح ـ الفور 
  .األربعة

  ثانيا ـ اإلقرار
امـا الـدليل الثـاني لثبـوت الزنـى فهـو اإلقـرار ـ أي اعتـراف الزانـي أو الزانيـة أو كليهمـا ـ ويـسمى فـي                   

يـا أيهـا الـذين آمنـوا كونـوا قـوامين         : (نون باالعتراف، واساسه الشهادة علـى الـنفس لقولـه تعـالى           القا
  ).بالقسط شهداء هللا ولو على انفسكم

ولالعتراف في الشريعة اإلسالمية ـ أو الشهادة على النفس ـ شروط يلزم توافرها االسـتكمال أركانـه،      
  ـ :ومن هذه الشروط

عتـرف مختـارا، فلـو اعتـرف اإلنـسان بـالزنى وكـان اعترافـه نتيجـة           وهو أن يكـون الم    : االختيار  ) أ
لـيس الرجـل   : "اكراه مادي أو معنوي فانه ال يعتد باقراراه، فقد روي عمر عـن النبـي أنـه قـال     

  ".امينا على نفسه إذا جوعته أو ضربته
وذلك بان يكون االعتراف مفصال، مبينا لحقيقة الفعل بحيث تزول كل   : تمحيص االعتراف   ) ب

أنه لمـا اعتـرف بـالزنى وكـرر اعترافـه اخـذ       " ماعز"بهة في االقرار، فقد روى عن رجل اسمه    ش
لعلـك  : هل به جنون؟ أو هل هو شاري خمر وأمر بشم رائحته، ثـم جعـل يـسأله    : النبي يسأله 

كمـا  : قـال . نعم: هل باشرتها؟ قال  : قبلت، فلما اصر على أنه زاني بامرأة محرمة، عاد يسأله         
نعم اتيت : قال اتدرى ما الزنى؟ قال. نعم: قال. في المكحلة والرشاء في البئريغيب المرود 

فـأمر  . أن تظهرنـي : قال. فما تريد بذلك  : منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حالال، قال        
فمـن ذلـك يتبـين أن الزانـي إذا اقـر ال يؤخـذ بـاقراره دون تمحـيص أو بيـان، بـل أن                   . به فرجم 

 ع سؤال المقر حتى يتحقق من صحة إقرارهعلى القاضي أن يتاب

وهذا هو ما يشترطه أبو حنيفة، فان كـان اإلقـرار خـارج        : أن يكون االقرار في مجلس القضاء     ) جـ
  .مجلس القضاء، فال تقبل الشهادة عليه، ويعتبر انكار المتهم رجوعا في اإلقرار

بت المقـر عليـه واال يرجـع عنـه،     لقد اشترط األئمة في اإلقرار أن يث      : عدم الرجوع عن اإلقرار   ) د
اآلنفة الذكر أن من حق المرجوم أن يرجع " ماعز"وقد ثبت من قصة . فلو رجع عنه سقط الحد
لما ذاق مس الحجارة حاول الهرب فادركوه ورجموه حتى مات، " ماعزا"عن اعترافه، فقد روي أن    

 محاولة الفـرار تنطـوي علـى     وهو قول يدل على أن    ". هال تركتموه "فلما اخبروا النبي بذلك قال      
  .معنى الرجوع عن اإلقرار، وأن الرجوع عن اإلقرار يتحتم معه عدم اقامة الحد

وتجدر االشارة إلى انه إذا ما اعترف الرجل وانكـرت المـرأة ذلـك وجـب الحـد عليـه وحـده وتركـت             
 فــصار ال حــد عليــه النــا صــدقناها فــي انكارهــا   : "المــرأة، فــي حــين قــال أبــو حنيفــة وابــو يوســف    

كمـا وتجـدر االشـارة أيـضاً إلـى أنـه إذا مـا ظهـر الحمـل فـي امـرأة غيـر متزوجـة،                   ". محكوما بكذبه 
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بـل ونحـو هـذا هـو     . أبـو حنيفـة والـشافعي واحمـد     : فانها ال تحد، وهـو مـا قـال بـه االئمـة الثالثـة              
المأثور عن الخلفاء الراشـدين، وحجـتهم فـي ذلـك احتمـال ان يكـون الحمـل مـن وطء شـبهة او              

  .ن استكراه لها، ومن المقرر أن الحدود تدرأ بالشبهاتع
فـاين هـذا   . هذا هو موقف اإلسالم من جريمة الزن وتعريفه لهم واالدلة التي يـستدل بهـا عليهـا         

مما اتخذ بحق األميرة ومصلح الشاعر؟ ولكن كنا نتمنى لو أن بيان مجلس القضاء األعلى كان 
  : ، والنه لم يكن كذلك فاننا نوضح ما يليوثيقة قضائية توضح هذه المسألة برمتها

اوالـ أن األميرة ومصلح الشاعر قد القـي القـبض عليهمـا فـي المطـار ولـم يقـبض عليهمـا وهمـا                 
وبالتأكيــد . فـي حالـة تلبـبس بجريمـة الزنـى التـي تعتبــر الـركن االساسـي فـي توجيـه تهمـة كهـذه            

وبالتـالي، فـال سـبيل إلـى     . ليـه فليس هناك من شهود، حيث لـم يكـون هنـاك مـا يـشاهد ليـشهد ع                  
واإلقـرار  . مثل هذا االدعاء امام السلطات السعودية، وما بقـي اال الـدليل الثـاني، أال وهـو اإلقـرار           

يقتضي أن يكون المعترف مختارا ال مكرهـا وأن يمحـص االعتـراف تمـام التمحـيص وان ال يـتم            
يــشترط أبــو حنيفــة أن يكــون كمــا و. الرجــوع عنــه، فــاذا مــا تراجــع عــن اعترافــه ســقط الحــد عنــه 

اإلقرار في مجلس القضاء، فهل جرى أمام مجلس القضاء، مـا يؤكـد بـان شـيئا مـن هـذا القبيـل          
  قد حصل؟

ثانيــا ـ لــو افترضــنا جــدال بــأن اإلقــرار قــد حــصل أو ال يفتــرض ان يحاكمــا إذاً مــن الــذي حــاكم        
واصـدر الحكـم بحقهمـا؟    األميرة مشاعل ومصلح الشاعر وتحقق من الجريمة المنسوبة اليهمـا   

وهل حوكما من قبل محكمة شرعية تابعة للسلطة القضائية؟ هذا مـا لـم يحـصل وهـو مـا تبـين             
أن ما اقدم عليه ولي األمر من معاقبة هذين : "من فحوى بيان مجلس القضاء األعلى حيث قال
العقوبـة  أن : أولهمـا : وهـذا قـول يوضـح أمـرين      ". المفسدين متفق مع اهداف الشريعة واحكامهـا      

التي انزلت بمشاعل ومصلح صادرة عن ولـي األمـر وليـست صـادرة عـن جهـة قـضائية، فلمـاذا اذاً                     
وثانيهمـا، أن كلمـة   ! انشئت محاكم شرعية ومجلس قضاء اعلى؟ أإلصدار بيانات تبريريـة كهـذه؟        

 إذاً مجلـس "! مطـابق "ـ رغم تحفظنا عليها ـ ال تحمل باي حال من األحوال معنـى كلمـة    " متفق"
  القضاء األعلى نفسه يعترف بفجوة يوضح مداها الفرق بين

وهــذا بحــد ذاتــه ادانــة صــريحة للحكــم الــسعودي، فيكــف إذا مــا كــان     ". مطــابق"و" متفــق"كلمتــي 
ال تخلو هـي األخـرى مـن    " متفق واهداف واحكام الشريعة: "الفرق أعظم من ذلك؟ كما أن عبارة     

  .معا يمن عن رغبة في عدم التحديد والدقةالمداورة، فاألهداف غير االحكام، وخلطهما 
. والخالصــة أن حكــم العــشيرة وحكــم الجاهليــة همــا اللــذان اخــذا مجراهمــا فــي هــذه المــسألة       

  ـ :واالدلة على ذلك هي
أن محكمــة شــرعية ال يمكــن لهــا أن تخلــط بــين المحــصن وغيــر المحــصن، فالــسيد مــصلح      " ١"

فهل لمجلـس  . حالة الثبوت هو مائة جلدة فقطالشاعر لم يكن متزوجا، وبالتالي فان حده في        
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القضاء أن يوضح لماذا اعدم؟ كما أن هناك أخبارا تـواترت عـن أن األميـرة مطلقـة، وإذا لـم تكـن                
  .مطلقة فهي في حكم المطلقة، حيث انها متروكة من قبل زوجها

: عل حيث قالت، المربية لدى اسرة األميرة مشا  "روزماري بوشاو "ومن ذلك مثال ما ذكرته اآلنسة       
وكلمـــة تركهـــا تحمـــل ". كانــت األميـــرة مـــشاعل قــد تزوجـــت ابـــن عمهـــا اال انــه تركهـــا فيمـــا بعــد    "

ولكنهـــا فـــي جميـــع االحـــوال تؤكـــد الفـــراق وعـــدم  . المعنيـــين، فقـــد تكـــون مطلقـــة وقـــد ال تكـــون 
فقد اشار إلى هذه المـسألة فـي أكثـر مـن موضـع فـي مقالـة لـه            " اندرودنكن"أما السيد   . التواصل

في عامها الخامس عشر رتب لها أبوها األميـر فهـد     : "ومن ذلك قوله  " بنت هاوس "شرتها مجلة   ن
وقد قيل فيما . زواجها من ابن عم لها ينتمي إلى احد فروع األسرة األقل بروزا) غير ولي العهد(

بعد أن هذا الزواج لم يتم بالدخول عليها قط، غير أن عمتها، األميرة موضي، ادعـت أن مـشاعل             
مهما يكن األمر فان الزواج دام ألقل مـن سـنة، فقـد    : "ثم اضاف قائال  ". اجهضت بعد ثالث اشهر   

ولم تره بعد ذلك اال مرة واحـدة فقـط ـ    . غادر زوج مشاعل البلد ليعمل كرجل اعمال في الخارج
اذاً لـم تـره اال بعـد بـضع سـنوات وبمحـض الـصدفة،        ". بعد مرور بضع سنوات ـ وبمحض الصدفة 

 عنـدما افتـضح أمـر    ١٩٧٨ثم رجع الكاتـب إلـى اوائـل عـام     ! لك مضى كل منهما في سبيله    ورغم ذ 
، كمـا قالـت القـصة    )محـصنين (لم يكـن االثنـان متـزوجين      : "مأساة األميرة ومصلح الشاعر وقال    

وحـول الموضـوع    ". إذ يبدو من المحتمل أنها كانت مطلقـة       : "واضاف بعد ذلك قائالً   ". الصحفية
ان مشاعل هذه، بعد خراب زواجهـا المـدبر يفتـرض بانهـا      : "االمريكية" التايم"نفسه قالت مجلة    

وهذا يعني أن زواجها كان مدبرا ال شأن لهـا فيـه، وهـو مـا اشـار إليـه أيـضاً           ". الخ.. ذهبت للدراسة 
تـوحي وكـأن كـل شـيء قـد        " بعد خـراب زواجهـا    : "ومن ناحية أخرى، فان عبارة    ". اندرودنكن"السيد  
  .انتهى
أمـا األميـرة   . صة أن كون السيد مصلح الشاعر غير محصن أمر ليس موضع نـزاع أو شـك           والخال

  . مشاعل فواضح أنها متروكة أن لم تكن مطلقة
إن الزاني والزانية يرجمان بالحجارة، فلو افترضنا جدال أن األميرة مـشاعل والـسيد مـصلح        ) ٢(

 عليهمـــا الجـــرم مـــن قبـــل الـــشاعر قـــد اســـتوفيت جميـــع الـــشروط المتعلقـــة بجريمتهمـــا، وثبـــت
فمــن المعقــول أن تقــضي محكمــة شــرعية بقتــل الــشاب بحــد الــسيف واألميــرة   ! محكمــة شــرعية
بــل هنــاك ادلــة اضــافية، ومــن ذلــك ! إن هــذا دليــل علــى أن المنكــوبين لــم يحاكمــا! بعيــارات ناريــة

وقــد . مــةكــان جــدها األميــر محمــد قــد شــعر بالعالقــة المحر : "ماروتــه المربيــة االلمانيــة بقولهــا
أنه بسبب االشاعات حول هذه العالقـة يجـب أن تقتـل    : اجرى المشاورة مع الملك خالد وقال له     

ــاك مجــرد شــعور حــول العالقــة المحرمــة      : وهــذا القــول يوضــح أمــرين   ". مــشاعل أولهمــا، أن هن
 ال يحكم فيها بالشبهة ـ تررأ تدراً بالشبهات ـ ولذلك يجب) الزنا(وتهمة كتهمة ! ومجرد اشاعات

أن يكــون الحكــم بــاليقين كــل اليقــين، وبلــوغ اليقــين فــي مثــل هــذه المــسألة لــه اجــراءات واصــول    
ونظرا لتعذر ذلك علـى األميـر وجـد ضـالته فـي حكـم الجاهليـة، فحكـم           . معقدة عرضنا لها آنفا   
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وثانيهمـا، أن  . هواه في واحدة من سورات الغضب التي تعتريه، وهذا لـيس مـن اإلسـالم فـي شـيء        
وليس مجلـس القـضاء األعلـى    " يجب أن تقتل"مد هو الذي نطق بالحكم عندما قال        األمير مح 

ــه   ــة لـ ــاكم التابعـ ــة المحـ ــسيد       ! أو محكمـ ــه الـ ــا قالـ ــاك مـ ــة، وهنـ ــة االلمانيـ ــه المربيـ ــا قالتـ ــذا مـ هـ
القــي القــبض عليهــا فــي المطــار وســلم مــصلح نفــسه واخــذ االثنــان إلــى دار  : "أيــضاً" أنــدرودنكن"

الـذي تقــول احــدى الروايـات أنــه كــان فـي احــدى ثماالتــه العتيــدة،    " انويــلباب"واذا . األميـر محمــد 
رفض الملك خالد توقيع األمر باالعدام، ولكنه كان يعلم أنه ال . حكم عليهما بالموت على الفور

ونتيجـة لـذلك لـم يـصر علـى      . يستطيع بامان أن يتحدى ما لدى اخيه األكبر مـن سـطوة عائليـة      
ولم تعترف بالزنى، ولـم تحـاكم فـي أيـة محكمـة، وربمـا          : "لكاتب قائال ثم اضاف ا  ". ابداء الرحمة 

ولعل أهمية هذا القول تتأتى من كون قائله ! إذا لم تعترف ولم تحاكم". لم تكن مذنبة بأي جرم    
الـشهيرة  " االيكونومـست "بـل هـاهي مجلـة    . قد زار البالد والتقى بكثيـر مـن األمـراء، حـسبما روى          

ــان الدانــة الــشخص بــاقتراف الجريمــة أو       فبالنــسبة للزنــا  : "تقــول ــه يتطلــب أربعــة شــهود عي فان
ولكن األميرة مشاعل لم يالحظها أحـد ويبـدو أنهـا لـم تعتـرف وربمـا لـم                . االعتراف لثالث مرات  

وهذه األقوال جميعها تعزز ما استنتجناه ـ من واقعة القتل بالـسيف والعيـارات الناريـة ـ      ". تحاكم
  فاين القضاء عن كل هذا؟. ن تقضي محكمة شرعية بذلكمن أنه ليس من المعقول ا

إن الــسلطة التنفيذيــة هــي االخــرى لــم يكــن لهــا شــأن بتنفيــذ العقوبــة حيــث تــولى تنفيــذها   ) ٣(
وهـذا مـا ذكرتــه أيـضاً روايـات تناقلتهــا بعـض المجـالت والــصحف       . األميـر محمــد ) خويـا (حـرس  

  !قدم هو الذي قام بمهمة الجالدمن ان حاجبه اال" اندرودنكن"ومن ذلك مثال ما قاله 
لو أن السلطات السعودية واثقة من صواب موقفها وتمتلـك مـن الحجـج مـا ينفـي االعتقـاد             ) ٤(

السائد ـ من أن ما حصل لألميرة والفتى ال يمت إلى احكام الشريعة اإلسالمية بصلة ـ لكان من 
يط قـــد ال يتجـــاوز مـــصلحتها أن تعلنـــه للمـــأل، حيـــث ال يقتـــضي ذلـــك منهـــا ســـوى توضـــيح بـــس 

  .االسطر
  :ثالثا ـ وأخيرا لنقف قليال أمام بيان مجلس القضاء األعلى

وقــرر المجلــس أن اإلقــدام علــى االخــتالء المحــرم بــين الرجــل والمــرأة وتكــرر  : " ـ يقــول البيــان    ١
اللقائــات وتعــدد االجتماعــات المحرمــة واالتــصاالت الليليــة يعــد مــن أعظــم الجــرائم واشــنعها        

  ". ى سالمة المجتمع اإلسالميوأخطرها عل
والحقيقــة ان االخــتالء المحــرم شــيء والزنــا شــيء آخــر، فــاالختالء كلمــة عامــة تعنــي االنفــراد،     
وانفراد الرجـل بـالمرأة ال يعنـي حكمـاً ارتكـاب مـا هـو محـرم، فقـد تـضمهما ـ بمحـض الـصدفة ـ               

 ليس بالضرورة أن يتخلل اذاً. مقصورة مستقلة في قطار مثال، أو سيارة أجرة ليس فيها سواهما    
ومــن ناحيــة أخــرى، فــاالختالء المحــرم هــو اآلخــر ال يعنــي بالــضرورة      . االخــتالء مــا هــو محــرم  

ممارسـة الزنـا، فقـد تتخللـه االحاديـث الغراميـة فقـط، أو العنـاق، أو التقبيـل، أو المفاخـذة ـ أي             
هـذا يعنـي أن االخـتالء    و. االيالج بين الفخـذين والمباشـرة خـارج الفـرج ـ وقـد يمـارس فيـه الزنـا          
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ولـذا ميـزت الـشريعة اإلسـالمية بـين الجـرائم ـ كمـا هــو           . المحـرم ال يفـضي بالـضرورة إلـى الزنـا     
الحال في القانون عندما ميز بين الجنايـة والجنحـة ـ فالعنـاق والتقبيـل والمفاخـذة عقوبتهمـا        

درجـة مـن الوضـوح بمـا     والفرق بينهما واسع وكبير جدا وهـو علـى         . والزنا عقوبته الحد  . التعزير
وال يغيـر مـن هـذه    . يحول دون أي لبس أو غموض، ألنـه يوجـد بـين التعزيـر والحـد فاصـل مميـز              

الحقيقة قرار المجلس إذ ليس باستطاعته أن يعتبر التعزير حدا، فمثـل هـذه االمـور ال يقررهـا             
  .المجلس وال غيره النها مقررة سلفا في الشريعة اإلسالمية قبل اربعة عشر قرنا

يــراد بهــا . أن الحــدود فــي لفــظ الكتــاب والــسنة : "وحــول هــذه المــسألة يقــول الــشيخ ابــن تميمــة  
: ويقـال فـي الثـاني   . تلـك حـدود اهللا فـال تعتـدوها    : الفصل بين الحالل والحـرام فيقـال فـي االول     

هـذا مـا قالـه    . وأما تسمية العقوبة المعـزرة حـدا فهـو عـرف حـادث؟            . تلك حدود اهللا فال تقربوها    
: يخ ابن تيمية الذي ميز أيضاً بين حدي عقوبة التعزير ـ الحد االدنى والحد األعلى ـ بقولـه   الش

وليس القل التعزيـز حـد، بـل هـو بكـل مـا فيـه ايـالم اإلنـسان، مـن قـول وفعـل، وتـرك قـول، وتـرك                     "
فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه واالغالظ له، وقد يعـزر بهجـره وتـرك الـسالم عليـه حتـى              

ال يزيـد علـى عـشرة اسـواط،     : أمـا اعلـى التعزيـر فقـد قيـل         ... وقد يعزر بعزله عن واليتـه     ... يتوب
ال : "وجاء في الصحيحين ـ البخاري ومـسلم ـ مـا نـصه     ".. وقال كثير من العلماء ال يبلغ به الحد

: ثـم ذكـر الـشيخ امثلـة ووقـائع ومنهـا قولـه       ". يجلـد فـوق عـشر جلـدات اال فـي حـد مـن حـدود اهللا        
فمــاذا بعــد أن . يــضربان مائــة:  عــن الخلفــاء الراشــدين فــي رجــل وامــرأة وجــدا فــي لحــاف  وروي"

اذاً ! أو ليس ذلك اشد من بعض ضروب االخـتالء المحـرم؟  ! يوجد رجل وامرأة في لحاف واحد؟ 
لقد اشتط بيـان مجلـس القـضاء، ولعـل مـا يلقـي المزيـد مـن الـضوء علـى هـذا الـشطط اعتبـار                   

فمـاذا ابقـى بيـان    ". من أعظم  الجرائم واشنعها واخطرهـا "جل والمرأة   االختالء المحرم بين الر   
الحقيقة أن هناك مـا هـو أعظـم واشـنع وأخطـر مـن       ! المجلس من صفات لما هو ادهى وأعظم؟ 

ولو قال بيان المجلس أن االختالء المحرم خطر على المجتمع اإلسـالمي، لحـافظ علـى         . ذلك
ى تذكير المجلـس بـان اإلسـالم يـسر ولـيس بعـسر أو لـم             وأخيرا لسنا بحاجة إل   . شيء من الرزانة  

يحــاول وقايــة المجتمــع أوال مــن  "فاالســالم ". ادرأوا الحــدود بالــشبهات: "يقــل الحــديث الــشريف 
  ".دوافع الجريمة، ثم يدرأ الحدود بالشبهات زيادة في االحيتاط

 كبيـرا ومـضرا بـالمجتمع    إن اهللا اباح قتل المفسد في األرض إذا كـان فـساده  : " ـ أما قول البيان ٢
، فهـذا قـول عـام ال يختلـف فيـه اثنـان، ولكنـه ال يمـت         "اإلسالمي خارجا عن هـدى اإلسـالم وآدابـه     

فالزنــا فــي الكتــاب والــسنة هــو الزنــا وال يعــرف بغيــر ذلــك ولــه احكامــه   . إلــى مفهــوم اآليــة بــصلة
الهـروب مـن مواجهـة    في غيـر موضـعها اال ضـرب مـن        " مفسد"وما استخدام كلمة    ! واركانه وادلته 

ــه   ــة لـ ــا ال عالقـ ــة بمـ ــشريعة     . الحقيقـ ــام الـ ــن احكـ ــى مـ ــد االدنـ ــام بالحـ ــه المـ ــن لديـ ــدر بمـ وال يجـ
فـــي الكتـــاب الكـــريم يطـــول شـــرحها وأكثـــر مـــا عنـــت قطـــاع الطـــرق   " مفـــسد"وكلمـــة . اإلســـالمية

  .الخ.. والكفار
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لعقوبـات الـشرعية   أن والة االمـور فـي هـذا البلـد يقومـون بتطبيـق ا      : " ـ أمـا قـول بيـان المجلـس      ٢
على كافة افـراد االمـة دون تفريـق وال التفـات إلـى انتمـاء مـستحق العقـاب ألي اسـرة الن النـاس            

إمنـا هلـك النـاس قـبلكم أنهـم      : "، ثـم استـشهادة بالحـديث الـشريف    "متساون أمام احكـام اإلسـالم     
لذي نفسي بيده كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وا

  ".لو أن فاطمة بنت محمد رقت لقطعت يدها
إن كل هذا ال يحتاج منا إلى وقفة طويلة، فيكفي ان نسأل المجلـس فيمـا إذا قطعـت يـد واحـدة             
لفرد واحد من أفراد األسرة المالكة على مدى الثمانين عاما الماضية؟ ربما يقول المجلـس أن           

 هل للمجلس أن يقدم لنا مثال واحدا عن انفاذ عقوبة      إذاً! أحدا منهم لم يسرق لكي تقطع يده      
ما في فرد ما من افراد األسرة المالكة من قبل القضاء، بل وهـل أوقـف مجلـس القـضاء األعلـى         
أو المحاكم التابعة له، في يوم من األيام، فردا من افراد األسرة المالكة هم فوق سـلطة القـضاء             

لشرعية ال يطاالن األسرة المالكة وال أفرادها، فليس ومجلس القضاء، وأن المجلس والمحاكم ا     
في جهاز الدولة كلها من يستطيع أن يطال أي فرد مـن األسـرة مـا عـدا اسـاطين األسـرة نفـسها،         

فيـصل بـن   (الـسياسية الخطيـرة كاعـدام     " االعمـال "وهو أمر ال يتم غالبا اال في حالة واحدة هـي            
  ).مساعد

 غنــى عــن بيانــه االنــشائي لــو كــان باســتطاعته أن يقــول    والخالصــة أن مجلــس القــضاء كــان فــي  
وكانـت الجريمـة مـستوفية أركانهـا وشـروطها          " المجـرمين "اننا تولينا محاكمـة     : جملة واحدة هي  

ــه لــم يقــل ذلــك ألن أي شــيء مــن هــذا لــم      . وأدلتهــا الــشرعية وحكمنــا فيهــا بحكــم القــرآن     ولكن
  .  بيانا قضائياوالحقيقة ان البيان كان بيانا سياسيا وليس. يحصل

        تعقيبيان تعقيبيان تعقيبيان تعقيبيان ... ... ... ... حديثانحديثانحديثانحديثان
        لمخرج الفيلملمخرج الفيلملمخرج الفيلملمخرج الفيلم

استكماال لعناصر البحث، واثباتا لجانب من الجوانب الوثائقية، والقاء لبعض الضوء على رأي         
مخــرج الفــيلم فــي الفــيلم نفــسه بعــدما اثيــر حولــه مــن نقــاش وتنديــد، لهــذه األمــور مجتمعــة          

عــن " مــوت أميــرة"أدلــى بهمــا مخــرج فــيلم ولجوانــب أخــرى مكملــة لهــا ننــشر فيمــا يلــي حــديثين 
ــاره لموضــوع الفــيلم والجهــود التــي بــذلها للحــصول علــى المزيــد مــن المعلومــات          أســباب اختي

  .وتأكيدها، وأخيراً عن موقفه من العداء الذي أثير ضد الفيلم والنقد الذي إليه شخصيا
البريطانيـة  " تلغـراف الـصنداي  "األولـى بـه لـصحيفة    : والحديثان يكمل أحدهما األخـر ويوضـحه   

" القـبس " والثاني جاء في صيغة استجواب اجرته معـه جريـدة   ١٩٨٠/ نيسان / ١٣ونشرته بتاريخ  
ولكي ال تختلط مالمح الصورة الكاملة للحديثين بظـالل    . ١٩٨٠/ ٦/ ٤الكويتية ونشرته بتاريخ    

مخـرج الفـيلم،   التعريف أو التلخيص أو الترتيش نترك القارىء فـي مواجهـة حقيقيـة مـع افكـار          
ونظرته الخاصة للوقائع والتقييمات ليكون القارىء بنفسه لنفسه الصورة التي ترسمها القناعة 

  .الشخصية في ذهنه
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        لماذا اخرج فيلم لماذا اخرج فيلم لماذا اخرج فيلم لماذا اخرج فيلم : : : : انتونى توماس يتحدثانتونى توماس يتحدثانتونى توماس يتحدثانتونى توماس يتحدث
        """"موت أميرةموت أميرةموت أميرةموت أميرة""""

        عن جريدة الصنداي تلغراف عن جريدة الصنداي تلغراف عن جريدة الصنداي تلغراف عن جريدة الصنداي تلغراف 
        ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠/ / / / نيساننيساننيساننيسان/ / / / ١٣١٣١٣١٣

  ا، فما جرى لي، لكي اصنعه؟أوال، إن الفيلم صورة دقيقة جدا للخطوات التي اتخذته
وتلك كانت ناحية مـن  .  قرأت االنباء االولى عن اعدام األميرة مشاعل وحبيبها      ١٩٧٨في حزيران   

غير انني، في حفلة عشاء الحقة، اعطيت سردا مذهال عـن  . العالم العربي لم ارد أن اتورط فيها   
  .حياة وموت هذه الفتاة

لقضايا الجوهرية التي تجابه شباب العـرب المحـدثين   وبدا لي أن ما سمعته يعكس الكثير من ا     
المعركــة بــين ايــديولوجيات الــشرق االوســط وايــديولويجات الغــرب، والــصراع بــين اليمــين   : اليــوم

  .واليسار
وقد جعلوني حينئـذ أعتقـد أن األميـرة كانـت قـد درسـت فـي جامعـة بيـروت، وهنـاك بـصفتها مـن                

ــت ل    ــسعودية، تعرضــ ــة الــ ــرة المالكــ ــضاء األســ ــر   أعــ ــالم أخــ ــن عــ ــاس مــ ــؤثرات انــ ــين ... مــ الالجئــ
الفلسطينيين، فقلت لنفسي هنا إذاً قصة حقيقـة مثاليـة تتـضمن كـل المـشكالت وأنـواع الـصراع             
الضميري، لـدى شـباب ممـزقين بـين العقيـدة الدينيـة الـصارمة وبـين المـؤثرات والحاجـات التـي                      

  .تفرضها مستويات واساليب العيش الغربية
ه القـصة مـن المهـم جـدا أن تستقـصى، الننـي حـين اجمـع بـين الظـروف               واتضح لي فجأة أن هذ    

التي ادت بأميرة شابة إلى الموت مع حبيبها ومن اجله، فلربما اسـتطعت أن أخـرج صـورة فلميـة             
  .للمعضلة السعودية بامكانها أن تؤدى إلى المزيد من تفهم المشكالت

وني مـن أن الـصورة التـي كونتهـا     وما كدت ابدأ بمشروعي حتى جعل بعض اصدقائي العرب ينذر     
  .عن هذه القصة الرومانسية ال تتفق مع المعلومات التي لديهم عن هذه الفتاة

فهــي أعــدمت القترافهــا الزنــى، وهــي أعــدمت  : وكانــت التقــارير الــصحفية حينئــذ متناقــضة جــدا 
  .وكانت التقارير عن أسباب موتها كثيرة ومتباينة.. بعدما حاولت الهرب من بلدها

من إحدى مدن يوركشر الذي كان قد شاهد اإلعدام واتي بأخبـاره  " بالنجار"دأت في هذا البلد  وب
  .التي كانت مستخدمة لدى األسرة السعودية المالكة" المربية االلمانية"ثم قابلت . إلى الغرب

وهنــاك اثبتــوا لــي قطعــا أن الفتــاة لــم تــدرس فــي   . وكانــت الخطــوة التاليــة أن أذهــب إلــى بيــروت  
ولكنني، في الوقت نفـسه، اعتقـد إنهـا أقامـت مـدة مـا فـي المدينـة وتـأثرت بعامـة              . امعة أبدا الج

  .الناس الذين اختطلت معهم فيها
إذا لم يكن ثمة مجال ال ثبات النظرة القائلة بأن وقفتها ضد القوانين كانت مستوحاة        : ال بأس 

لكـي تكـون لـك اإلرادة لتحـدي     ايديولوجيا، فأنني شعرت بأنك ال تحتاج أن تذهب إلى الجامعـة           
  . مجتمعك من حيث المبدأ
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فقــد . ومــن هنــاك ســافرت إلــى العربيــة الــسعودية نفــسها، وكــان علــي هنــا أن أكــون شــديد الحــذر   
  .أنذرت بان السعوديون حساسون جدا بخصوص هذه المسألة، وتبين أن ذلك فعال صحيح

 فـيهم فعـال   ق إلى أن وجـدت مـن أثـ   وانتظرت. كان لي أن احتاط كثيرا في من اسأله، وكيف اسأل       
  .قبل أن أتمكن من توجيه األسئلة إليهم مباشرة حول قصة األميرة

وكانت المقابلة النهائية مع السيدة التي تلعب في الفيلم دور أرملة من أسرة مرموقة وكان البـد       
  . من وقت كثير وثقة كبيرة لترتيب هذا اللقاء

رة مــن القــصة الرومانــسية األصــلية بــين يــدي، وكانــت ردة     وعنــد انتهائــه، تهافتــت البقايــا األخيــ  
  .الفعل األولى لدى هي أن أتخلى عن المشروع

لقده علمت اآلن أن األميرة لم تكـن قـط خريجـة جامعيـة        . غير أنني أطلت التفكير وتعمقت فيه     
بـل إمنـا كانـت    . تشتعل حماسا ألحداث تغيير جـذري فـي شـرائع مجتمـع تحكمـه أسـرتها بالـذات           

  .الواقع غير متعلمة، وساذجةفي 
. كان الواضح أن المفتاح هو بيروت، إذ حـسبت أننـي سـألقى هنـاك أنـاس يعرفـون الفتـاة والفتـى                

واعتقد أنها ذهبت إلى بيروت والقاهرة كلتيهمـا، ولكننـي لـم أعثـر علـى أي      . ولكنني لم الق أحدا  
  .دليل قاطع

نـت عودتهـا مـع حبيبهـا إلـى الـسعودية       وكما قلت، كانت ساذجة، ومن المـستحيل أن نجـزم هـل كا         
  .نتيجة إرادة وتصميم، تأكيدا منها على مبادئهم

ثمة مثل عربي يقول أن اللص ال يلقى القـبض عليـه إال إذا أراد هـو    . ويبقى غرضها األخير لغزا 
فلعــل قــضيتها كانــت قــضية مــن يــصرخ طالــب النجــدة،    ) يكــاد المريــب أن يقــول خــذوني . (ذلــك

  . الصراخ بلغ آذانا ال تتعاطف معهولكنها أخفقت ألن
االخـتالف  . كل ما في الفيلم من حوار مبني على مدونات صادقة لتـسجيالت أجريـت بكـل أمانـة             

لقـد غيرتهـا ـ باسـتثناء أسـماء أسـرة واحـدة ـ         . الوحيد في الفـيلم بأجمعـه هـو أسـماء األشـخاص     
  .حماية لهويات األشخاص

اذا الــسعوديون مستيئــسين فــي جهــدهم الخفــاء لمــ: الــشيء الوحيــد الــذي عجــزت عــن فهمــه هــو
  . فاستنادا إلى شرائهم، لقد تصرف الجميع، على جانبي القضية، بلياقة وكرامة. حقائق القضية

سأصـــنع هـــذا الفـــيلم ألنـــه فـــيلم نبيـــل ولـــسوف يـــساعد فـــي حـــل االشـــكاالت  : "إذا قلـــت لنفـــسك
لـن اصـنعه، ألنـه قـد يعيـق أو      : "هـل تقـول بعـد ذلـك    ...". السعودية، ولكنـه فـي الوقـت نفـسه قبـيح         

  ".يعرض للخطر العالقات التجارية بينهم وبين بلدي
إننـي إذا  ، عندما بدأت بمشروع الفيلم، مثقف وشديد الذكاء ، لقد قال لي صديق جزائري حميم     

 قد رويت للغرب عـن العـالم العربـي والـذهن العربـي      نفإنني أكو ، استطعت أن اروي قصة مشاعل    
  .  امرئ من قبلاكثر مما فعل أي
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: وعندما عـدت مـن أسـفاري أخبرتـه بمـا اكتـشفت، والتفاصـيل التـي جمعتهـا، اضـطرب وقـال لـي                      
  "هل تعرف شيئا عن مفهوم االنتقام عندهم؟"

وكانــت تلــك المــرة األولــى واألخيــرة التــي وجــدت فيهــا أيــة إشــارة إلــى خطــر يتهــددني شخــصيا        
ن الممثلين أو فريـق إخـراج لـم يهـدد فيزيائيـا        والذي أؤكده هو أن أحدا م     . كنتيجة لصنع الفيلم  

  .أيام كنا نصور الفيلم في مصر
غير أن نقدا قاسيا وجـه إلينـا ونحـن فـي منتـصف الطريـق، حـين نـشر مقـال فـي إحـدى مجـالت                         

فـي حـين أن الفـيلم خـال كليـا      . القاهرة يوحي بان غرضنا من إنتاج الفيلم هو التشهير باإلسالم  
  . اإلسالممن أية إشارة نقدية إلى

. أما السلطات المصرية فلم أتلـق منهـا المـساعدة وأنـا أالن متفائـل بـان الفـيلم سـيعرض هنـاك            
فقد عدت إلى مصر قبـل ثالثـة أسـابيع ألعرضـه علـى الـسلطات عرضـا خاصـا، فقوبـل بحمـاس،                 

  .مما حدا بي إلى االعتقاد بأنها ستعرضه
 أن الـسلطات اللبنانيـة تريـد منـي اآلن     وقد عرضته أيضاً في لبنان، فقوبل بترحيب كبيـر، بحيـث         

  .أن اصنع فيلما عن كفاحها
وقد تناولت الغداء يوم الجمعة مع جماعة منهم . وكان رد الفعل لدى الفلسطينيين محبذا جدا

  .في لندن، فأخبروني بأنهم يعتقدون أن هذا الفيلم يفتتح عهدا جديدا من التفاهم
فارة الــسعودية فــي األســبوع الماضــي مــن أن الفــيلم  جــواب علــى التهمــة التــي تــضمنها بيــان الــس 

فـال يـسعني االّ أن اكـرر أن الفـيلم     " من المـادة الحقيقيـة أو الـصحيحة   "وأنه خال   " غرضه اإلثارة "
فالحوار مبني على مقابالت حقيقية، وكل األقوال المسجلة في الفيلم أدلى . خال من االختالق

  . ادقةبها أناس حقيقيون، وهي تعكس آرائهم الص
وعندما جاءت جماعة من السعوديين لمشاهدة الفيلم قبل بثه في األسبوع الماضي ـ لم يكونـوا   
مــن الــسفارة الــسعودية فــي لنــدن، بــل كــانوا يمثلــون األســرة المالكــة والمــصالح الــسعودية ـ لــم         

  .يعترضوا االّ على مشهدين اثنين
ــم يــرق ل         ــرق لهــم مــشهد الــرقص بالــسيوف فــي الباديــة، ول ــم ي هــم كــذلك مــشهد الرجــال فــي     ل

سياراتهم في الطريق الـصحراوي واألميـرات الـسائبات يـستعرضنهم فـي سـيارتهن ليلـتقطن مـن                
  .يروق لهن من الشباب

أما اآلن فلـيس لـي   . ولكنهم بعد التعبير عن اعتراضهم كانوا معقولين للغاية ودمثين جدا، جدا         
  . ض الفيلمآال أن أقول أنني ذهلت لرد فعل السفارة على أثر عر

 معاديـة،  ةلـم أر أي تعليـق أو افتتاحيـ     . أما هنا فقد كانت الصحافة البريطانية مساندة لي بشدة        
والهجوم الـشفهي  . وكان الجمهور، والمشاهدون الذين اتصلوا بي هاتفيا، في معظمهم محبذين 

  . ، يوم الخميس)بي بي سي(الوحيد صدر عن أخبار الساعة الواحدة إلذاعة لـ 
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. بعـد عـرض الفـيلم   ) وزيـر خارجيـة بريطانيـا   (لت عن رأيي في ما فعله اللـورد كـاريغنتون      لقد سئ 
. فبقدر ما يخصني األمر، للرجل حقه في التعبير عن اآلسف، وهذا ـ فيما أعلم ـ هو كل ما فعله

  .فهو لم ينكر البرنامج، ولم يعتذر عن صحافة غير أمينة
ما وأنـــه كـــان منخرطـــا فـــي اآلونـــة األخيـــرة فـــي  أن لـــه الحـــق أن يقـــول للعـــرب أنـــه آســـف، ال ســـي 

  .وعلى الغرار نفسه، لي الحق أنا أن أصنع هذا الفيلم... مفاوضات تجارية معهم
لـيس فـي   . من الواضح أنني مكنت أتمنى لو لم تقم هذه الضجة، ولكنـي لـست نادمـا علـى شـيء            

  .ذا العمل مرة أخرىالفيلم أية مقاطع أود تبدليها، وأنا مستعد بكل تأكيد للقيام بمثل ه
        حوارحوارحوارحوار

        """"القبسالقبسالقبسالقبس""""بين مخرج الفيلم و بين مخرج الفيلم و بين مخرج الفيلم و بين مخرج الفيلم و 
        ::::لندن ـ القبسلندن ـ القبسلندن ـ القبسلندن ـ القبس

أحــدث ضــجة سياســية وإعالميــة لــم     ، للمخــرج البريطــاني إنطــوني تومــاس   " مــوت أميــرة  "فــيلم 
، وستمر فترة طويلة قبل ان ينسى العالم ماذا ترك هذا الفيلم خلفـه        . يحدثها أي فيلم من قبل    

  . انقالب في العالقات العربية البريطانية عامةوإلى أي مدى كان فاعال ليحدث شبه
: التـساؤل ، والسياسيون قالوا كلمتهم في الفيلم والديبلوماسيون تحركـوا علـى أعلـى المـستويات           

  !!ماذا يريد إنطوني توماس من الفيلم؟ وهو وحده القادر على اإلجابة
. ا في الفيلم تبرءوا منـه   فمعظم الذين شاركو  .. اليوم انطوني توماس في المعركة المتبعة وحده      

  .وضعوا أنفسهم خارج اللعبة ولم يبق غيره، ومعظم الذين ارتبطوا به قبل عرضه
الفيلم على حق وأنـا  : "وفي أول حديث شامل له إلى صحيفة عربية قال انطوني توماس للقبس            

وقال ". ،وكل ما أطلبه هو أن يشاهده الناس قبل أن يحكموا عليه     ، لست نادما أبدا على ما فعلته     
ووصف نفسه بأنه صديق مخلص للعـرب والقـضية   . أيضا أنه ليس ضد اإلسالم وال ضد العروبة       

  . رسائل عبر القبس إلى ثالثة أطراف معنية بالفيلم٣ووجه أخيرا .. الفلسطينية
  :وفيما يلي نص الحديث

        اشعر بحزن عميق اشعر بحزن عميق اشعر بحزن عميق اشعر بحزن عميق 
كيـف يمكنـك أن تقـيم    ، ليـه بعيدا عن الضجة التـي رافقـت عـرض الفـيلم والنتـائج التـي ترتيـب ع                 

  هذا العمل بصورة وهل كنت تتصور ردة الفعل التي حصلت؟
لقــد عرضــت الفــيلم علــى . ـــ فــي الحقيقــة لــم أكــن أتــصور ان تكــون ردة الفعــل بهــذا الحجــم أبــدا 

 شخصا من بعض أصدقائي في العالم العربي وطلبت مـنهم أن يبـدوا رأيهـم فيـه بكـل          ٥٠حوالي  
ولــم ، وكــان الــشعور عنــد الجميــع بأنــه فــيلم جيــد  . فزيــون البريطــانيتجــرد قبــل عرضــه فــي التل 

أنـه ليـست عنـدي أيـة     ، واحـب أن أؤكـد مـرة أخـرى     . يتوقع أحد منهم أن يؤدي إلى مـا وصـلنا إليـه           
لكنني أشعر بحزن عميق لمـا  ، مخاوف من ردة فعل الناس عندما يشاهدون الفيلم على حقيقته   

وسـيبقى مـصورا   ، وثانيـا ألن الفـيلم لـن يعـرض هنـاك     ، ربـي أوال ألننـي متعلـق بالعـالم الع   ، حـدث 
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وال اعتقـد بـأني سأسـتطيع أن     ، للناس على أنه ضد اإلسالم وضد العروبة وهو عكس ذلك برأيي          
  . أدافع عن نفسي ما دام الفيلم ممنوعا من العرض في العالم العربي

  الفيلم في نظرك ليس ضد اإلسالم؟
، لكنـي فـي األسـاس   . وهو ليس ضـد الـشعب الـسعودي   ، ية فقط ـ الفيلم ينتقد الحكم في السعود     

بل ألصور بكل دقة معلوماتي عن األميرة بتقديم عمل يعطي لكل       ، لم أضع الفيلم النتقد أحدا    
هــذا هــو  ، انــسان كرامتــه وحقــه ويــصور الموقــف الــسعودي مــن هــذا الحــادث بكــل قــوة وإيجابيــة      

  . إلطالقالهدف األساسي من الفيلم وهو ليس ضد أحد على ا
        هدف اإلنتاج هدف اإلنتاج هدف اإلنتاج هدف اإلنتاج 

  هل يعني هذا أنه لم يكن هناك أي دافع أو هدف سياسي وراء إنتاج هذا الفيلم؟
فــالفيلم يتحــدث عــن الحقيقــة وهــذا مــا  ، ـــ أنــا ال أنــتج أفالمــا ألحقــق غايــات أو أهــدافا سياســية  

 ،لقــد قمــت بجولــة طويلــة فــي العــالم العربــي قبــل البــدء فــي الفــيلم    . أســعى إليــه بكــل إخــالص 
وأجريــت عــدة مقــابالت مــع بعــض األشــخاص المعنيــين بالحــادث وعنــدما قــررت أن أضــع فيلمــا     

ــا علــى هــذه المقــابالت التــي أجريتهــا خــالل الجولــة        شــعرت بــأن الموضــوع يمــس بعــض     ، مبني
لقــد ســمعت بعــض اآلراء والمواقــف واالتجاهــات  . الجوانــب الحــساسة مــن التفكيــر العربــي ككــل 

شعرت بان الفـيلم قـد يحطـم بعـض اآلراء المغرضـة      .. ر في الفيلم العربية التي تستحق آن تصو    
هـي أن الـشعب العربـي    ، المـشكلة فـي نظـري   . بحق العالم العربي كشعب مثقـف وحكـيم وشـريف       

لكـن معالجتـه هـذه عمليـة خاصـة بـه        ، يعالج مشاكله الخاصة بقدر كبير من الشرف واالستقامة       
س مـا نفكـر نحـن فـي بريطانيـا أو فـي أي مكـان         على عك ، ليس من الضروري أن يعلنها أمام أحد      

األول ألننـي أعتبـر نفـسي صـديقا       : لقد شعرت أن مـن واجبـي أن أقـدم هـذا العمـل لـسببين               . آخر
  .والثاني بصفتي منتج أفالم يبحث عن موضوع مناسب لفيلمه، للعالم العربي

  مستعد لمساعدة الممثلين مستعد لمساعدة الممثلين مستعد لمساعدة الممثلين مستعد لمساعدة الممثلين 
م بعـض التفاصـيل الدقيقـة والمهمـة فـي      يتهمك بعض الممثلين فـي الفـيلم بأنـك أخفيـت عـنه       

  وبالتالي أحرجتهم أمام جمهورهم والعالم العربي ككل؟ ، الفيلم
لكننــي أحــب أن أقــول أننــي مقنــع اقتناعــا تامــا بــأن   ، ـــ أنــك تــضعني اآلن فــي موقــف صــعب جــدا  

  .اتفاقي مع الممثلين كان واضحا ومحددا ومبنيا على الثقة المتبادلة
، ن إلى ضغط شديد وأنا مستعد لمساعدتهم إلـى أبعـد حـدود المـساعدة    أنا أعرف أنهم يتعرضو  

بـأن يقولـوا أي شـئ يجدونـه مناسـبا وأن      ، وقد قلت لهم جميعا على الهاتف فـي بيـروت والقـاهرة        
لـن أحـرج   ، ومن جهتي. يدلوا بأي تصريح إذا كان يساعد على عودة حياتهم الفنية إلى طبيعتها            

  .تمنى لهم جميعا كل نجاحوأ، أحدا منهم بنفي ما يقولونه
رجـــال األعمـــال الـــذين يعملـــون فـــي بريطانيـــا ، هنـــاك عـــدة أطـــراف تـــضررت مـــن عـــرض الفـــيلم

  أال تشعر بالحرج تجاههم؟، والسعودية أو غيرهم
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ــرا مــاذا خــسر رجــال األعمــال مــن عــرض الفــيلم        ــ ال يهمنــي كثي لــيس هــذا مــن اختــصاصي أو   ، ـ
ا معي بإخالص ومحبة وأعني بالطبع كل ممثل همومي أنا مهتم فقط باألشخاص الذين عملو   

  .في الفيلم
        الدعم الفسطينى الدعم الفسطينى الدعم الفسطينى الدعم الفسطينى 

  هل لديك اآلن مشاريع وأفالم جديدة في العالم العربي؟
وفـي كـل هـذه األفـالم سأسـعى إلـى       ، ـ أمامي اآلن عدة مشاريع أنوي أن أنفذها في العالم العربـي    

وال أن أنقـل وجهـة نظـر أحـد وال     ،  أحـد أنا غير مستعد ألن أقدم فيلما دعائيا إلى. نقل الحقيقة 
لقد سبق لـي أن أنتجـت ثالثـة أفـالم عـن      . أن ألقى دعما ماليا من أحد لقاء فيلم غير مقتنع به       

مـوت  "مثلمـا يعكـس فـيلم    ، وهذه األفالم تعكس رؤيتي إلى هذا العالم الذي أحـب  ، العالم العربي 
أنا رجل متعلق بهـذا    . قيقية لألميرة الصورة الرئيسية لجولتي في البحث عن القصة الح       " أميرة

وال أخفـي  ، المبـدأ وأعتبـر نفـسي كمـا قلـت لـك متـصال بالقـضية العربيـة والقـضية الفلـسطينية           
، عليــك بــأنني تلقيــت عــدة رســائل دعــم مــن بعــض األصــدقاء الفلــسطينيين بعــد عــرض الفــيلم       

رة مختلفــة وطمـوحي أن أقـدم فــي وقـت قريـب فيلمــا عـن القــضية الفلـسطينية يعـرض لهــا بـصو        
  .وحقيقية ألنني أعتبر نفسي ملتزما بهذه القضية إلى أبعد الحدود

        لست نادمالست نادمالست نادمالست نادما
ولـو خيـر لـك    ، هل تشعر بالندم ألنك أخرجت فيلما من هذا النوع أضرت نتائجه بأطراف كثيـرة         

  اآلن أن تعدل في بعض مقاطعه من أين كنت بدأت؟
أنـت تأسـف فقـط عنـدما     . ن على ردة الفعـل لكني أشعر بالحز، ال أشعر بالندم على اإلطالق  ، ـ ال 

أو غيــره مــن " مــوت أميــرة"وهــذا أمــر غيــر وارد بالنــسبة لـــ ، تعــرض فيلمــا ال يــستند إلــى الحقيقــة
 الوحيــد الــذي كنــت أقــدم عليــه لــو قــيض لــي أن أبــدأ مــن جديــد هــو أن يعــرض  ءوالــشي. أعمــالي

ن بعض الصحف المحلية استغلت أل، الفيلم في بريطانيا دون أن تسبقه أية دعاية على اإلطالق
  .واستعملته لشن حملة معادية للعرب، الفيلم ألهدافها الخاصة

  استغل الفيلم قبل عرضه أو بعد عرضه؟
. لكـن علـى األخـص قبـل عرضـه علـى شاشـة التلفزيـون           ، ـ في الحقيقة استغل في الحـالتين معـا        

لكانـت النتـائج   ، التـي رافقتـه  واعتقد أنه لو عرض الفيلم بهـدوء دون كـل هـذه الدعايـة المـسبقة            
  .مختلفة اآلن

  إذن الصحافة مسؤولة؟
  .لكن ليست كل الصحف بالطبع، ـ نعم مسؤولة

  أو حذفت بعض المقاطع األخرى؟، هل كنت غيرت في بعض مقاطعه، حول الفيلم نفسه
  .ـ أبدا ال غير فيه على اإلطالق

        عرضوا علي المال عرضوا علي المال عرضوا علي المال عرضوا علي المال 
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  حتى لو كنت على علم سلفا برد الفعل؟
ومـا يعتقـده   ، هـذا مـا أعتقـده أنـا شخـصيا     ، وأكـرر أن الفـيلم لـيس ضـد اإلسـالم          ، بكـل تأكـد   ،  نعم ـ

  .بعض أصدقائي العرب
  هل تعتقد أن الفيلم منع عرضه في بعض الدول لهذا السبب؟

ـ لقد منع عرض الفيلم في عدة دول بسبب الضغط الذي مورس عليهم وهو ضـغط موجـود فـي     
لكنه موجود ،  موجودا في دول أخرى مثل فنزويال حيث عرض الفيلمربما ليس. كل مكان تقريبا

  . بالفعل
  هل هذا صحيح؟، تردد أنه عرض عليك مبلغ كبير من المال من أجل سحب الفيلم وعدم عرضه

  .ـ نعم
  وكم كان المبلغ؟

بـل أن  ، لكني أحب أن أؤكد أن هذا العرض لم يكن األخير، ـ ال أحب أن أخوض في هذا الموضوع    
شركة الموزعة للفيلم تلقت عرضا مماثال منـذ بـضعة أسـابيع مـن أجـل وقـف  بيعـه فـي بعـض                   ال

  .لكنني رفضت بشدة، األسواق األخرى
  لماذا رفضت؟

ــ ألننــي مخــرج   ــد أن يــشاهد النــاس أفالمــه    ، ـ ــاك أي مبلــغ فــي العــالم    ، وكــل مخــرج يري لــيس هن
ــدل فــي مــواقفي وقناعــاتي وكــل مخــرج يقبــل برشــوة مــن        ــوع هــو إنــسان    يــستطيع أن يب  هــذا الن

  .مريض
لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات عنوانا لفيلمك وأنت تعلم سـلفا مـا قـد يولـد مـن حـساسيات        

  عند بعض األطراف؟
كــل إنـسان علـى اسـتعداد للتــضحية    ، ألنــه يمثـل رمـز البطولـة بنظـري    ، ــ اختـرت موضـوع األميـرة    

  . لة لكن بأسلوب مختلفاألميرة كانت بط، بنفسه من أجل قضية يؤمن بها هو بطل
         رسائل عبر القبس  رسائل عبر القبس  رسائل عبر القبس  رسائل عبر القبس ٣٣٣٣

بعد كل الذي حدث اآلن ماذا تريد أن تقول للناس الذين حكمـوا عليـك بـالوقوف ضـد اإلسـالم؟          
  وضد العروبة؟

  :ـ أريد أن أوجه عبر القبس ثالث رسائل إلى ثالثة أطراف معنيين بالفيلم
وأنــا ملتــزم ، مــتن مــن أي وقــت مــضىأن حبــي للعــالم العربــي هــو أقــوى وأ، أقــول لكــل العــرب أوال
وإذا مـا  ، وال أطلـب مـنهم سـوى أن يـشاهدوا الفـيلم قبـل أن يحكمـوا عليـه             ، بقضاياهم ومـشاكلهم  

اقتنعوا بعد مشاهدتهم للفيلم أنه بالفعل ضـد العروبـة وضـد اإلسـالم ـ وهـم أحـرار بـالطبع بمـا          
  . يصدروا الحكم عليه وعليلكن أملي أن يشاهدوه قبل أن، سيعتقدون ـ فأنا أعتذر منذ اآلن

وأيــضا ال أطلــب مــنهم ســوى أن  ، أن الفــيلم لــيس ضــدهم علــى اإلطــالق  ، وأقــول للــسعودية ثانيــا 
  .يشاهدوه قبل أن يحكموا عليه
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أنــه مــن غيــر الجــائز أن يلــومني أحــد إذا مــا كــان ســياق  ، وأقــول للعائلــة المالكــة الــسعودية أخيــرا
  .حقيقة بعينهااألحداث ـ في حياة األميرة ـ كان هو ال

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
        المصادر التي اعتمد عليها التحليل السياسي للكتابالمصادر التي اعتمد عليها التحليل السياسي للكتابالمصادر التي اعتمد عليها التحليل السياسي للكتابالمصادر التي اعتمد عليها التحليل السياسي للكتاب

 ١٩٧٨السنة الخامسة " ١٧"مجلة صوت الطليعة العدد  •

  بحث بعنوان األمن في غياب الشريعة والقانون •
    ١٩٧٨/ ٢ /٣جريدة الوطن الكويتية بتاريخ  •
   ١٢/٤/١٩٨٠صحف بتاريخ بينان وزارة الخارجية السعودية المنشور بال •
 ١٩٨٠/ ٤/ ١٢ بتاريخ ٦٤١٢البالد العدد رقم  •

 ١٢/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٤٥٠٦الرياض العدد رقم  •

 ٤/١٩٨٠/ ١٣ بتاريخ ٣٣٠٦اللواء اللبنانية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٩نيوزويك بتاريخ  •

 ٤/١٩٨٠/ ١٦ بتاريخ ٥٠٦٩عكاظ العدد رقم  •

 ٤/١٩٨٠/ ١٧ بتاريخ ٥٠٧١عكاظ العدد رقم  •

 ٤/١٩٨٠/ ٢١ بتاريخ ٢٨٢٢لجزيرة العدد رقم ا •

 ٤/١٩٨٠/ ٢٤ بتاريخ ٦٤٢٢البالد العدد رقم  •

 ٤/١٩٨٠/ ٢٤ وسائر الصحف السعودية بتاريخ ٥٠٧٧عكاظ العدد رقم  •

 ٤/١٩٨٠/ ١٦ بتاريخ ٢٨١٧الجزيرة العدد رقم  •

 ٤/١٩٨٠/ ١٤ بتاريخ ٢٨١٥الجزيرة العدد رقم  •

 ٤/١٩٨٠/ ١٥ بتاريخ ٤٥٠٩الرياض العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ٢٥بيان مجلس القضاء االعلى المنشور في الصحف السعودية بتاريخ  •

 ٤/١٩٨٠/ ١٢ بتاريخ ٢٨١٣الجزيرة العدد  •

 ٢٨١٩و ١٩٨٠/ ٤/ ١٧ بتاريخ ٢٨١٨ والعدد ١٩٨٠/ ٤/ ١٥ بتاريخ ٢٨١٦الجزيرة االعداد  •
 ١٩٨٠/ ٤/ ١٢ بتاريخ ٢٨٢٦و ١٩٨٠/ ٤/ ١٨بتاريخ 

 ٤/١٩٨٠/ ١٧يخ  بتار٥٠٧٠عكاظ العدد رقم  •

  ١٧/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٦٤١٦البالد العدد رقم  •

 بتاريخ ٤٨٩١ و١٦/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٤٨٨٤ ، ١٥/٤/١٩٨٠  بتاريخ ٤٨٨٣المدينة اعداد  •
٢٤/٤/١٩٨٠  

  ٢٤/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٦٤٣١ و ١٩/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٦٤٢٦الندوة العدد رقم  •

  ١٩/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٤٥١٢ و ١٦/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٤٥١٠الرياض اعداد  •

  ١٩/٤/١٩٨٠مجلة االيكونومست بتاريخ  •
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  ٤/٦/١٩٨٠ بتاريخ ٢٨٩٣جريدة القبس الكويتية العدد  •

  ١٩/٥/١٩٨٠نيوزيك بتاريخ  •

  وكالة االبناء الفرنسية  ٣٠/٥/١٩٨٠تصريح وزير خارجية اسرائيل بتاريخ  •

  ٢٨/٥/١٩٨٠ بتاريخ ٢٨٨٦القبس الكويتية العدد رقم  •

  ٣١/٥/١٩٨٠ بتاريخ ١٨٥٦د رقم اخبار اليوم المصرية العد •

  ٨/٦/١٩٨٠ بتاريخ ١٦١النهار العربي والدولى العدد رقم  •

  ٥/١٩٨٠ /٢٨ بتاريخ ٦٤٥١البالد السعودية العدد رقم  •

  ٢٧/٥/١٩٨٠ بتاريخ ٢٠٦٥الوحدة الظبيانية العدد رقم  •

  ٣١/٥/١٩٨٠حديث الرئيس السادات للهرالد تربيون بتاريخ  •

  ٢٢ صوت الطليعة العدد رقم •

  ٥/٦/١٩٨٠ بتاريخ ٣٤١٤٣االهرام المصرية العدد رقم  •

  ١/١٠/١٩٨٠خطاب الرئيس السادات في  •

تصريح االمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى لوكالة االنباء العراقية بتاريخ  •
١٩/٦/١٩٨٠  

 "الدكتور محمد حسين هيكل"حياة محمد  •

 " مد قطبالسيد مح"شبهات حول اإلسالم للداعية االسالمى  •

 " السيد عبد الكريم الخطيب" التعريف باالسالم في مواجهة العصر الحديث وتحدياته •

  عدد اَيار penthousمجلة  •

  ٦/٣/١٩٧٨نيوزويك بتاريخ  •

  ١٩٨٠انا واالمير صدر  •

  ٩١الرأى التونسية العدد  •

  ١٧صوت الطليعة العدد رقم  •

 لجزء الثانى بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشيد القرطبى ا •

 "عبد الخالق النواوى "جريمة الزنى الشريعة والقانون  •

 لعبد اهللا بن أحمد بن قدامة ـ الجزء التاسع ـ والعاشر " المغنى" •

 السياسة الشرعية البن تميية  •

 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان المجلد الثانى ـالسيد محمد فؤاد عبد الباقى  •

  ٢٤/٦/١٩٨٠ بتاريخ ٢٨٨٦دد رقم الجزيرة السعودية الع •

  ١٧/٤/١٩٨٠ بتاريخ ٤٢٢٨السياسة الكويتية العدد رقم  •

  ٥/٦/١٩٨٠ بتاريخ ٢٨٩٤القبس الكويتية العدد رقم  •

  ٨/١١/١٩٨٠ بتاريخ ٢٣٥٩السفير اللبنانية العدد رقم  •



  ١٧٤

  ١٩٨٠/ ١١/ ٢٠ بتاريخ ٣٠٦١القبس الكويتية العدد رقم  •

  ٢٢/١٢/١٩٨٠ بتاريخ ٩٨٥٦ الجمهورية العراقية العدد رقم •

  ١٩/٥/١٩٨٠نيوزويك الصادرة بتاريخ  •

 القرآن الكريم سورة البقرة •

 ".حافظ وهبة"جزيرة العرب في القرن العشرين  •

 " امين الريحانى"ملوك العرب ـ الجزء الثاني  •

 "ديكسنون. ب. ر. هـ"الكويت وجارتها  •

 " ر مصطفى محمد أبو حاكمةتحقيق الدكتو"لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب  •

 .القرآن الكريم سورة المائدة، سورة النساء، سورة االحزاب، سورة النور، سورة الطالق •

 ١٩٨٠مجلة بانت هاوس آيار  •

  ١٩٨٠/ ٤/ ١١ديلي اكسبريس بتاريخ  •

 ١٩٨٠ صدر عام ARABIA UNIFIEDمحمد المانع  •

 "ن الزركلىخير الدي"شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز  •

 "أحمد عبد الغفور عطار"صقر الجزيرة الجزء الثالث  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ٣١ بتاريخ ٩٦٥١الجمهورية المصرية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٦/ ١٤شيكاغو تريبون الصادرة بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٦/  ١٥ بتاريخ ٩ز٢٢السفير اللبنانية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/  ٢٦ بتاريخ ٢٨٨٤القبس الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/  ٢٧ بتاريخ ١٩٩٦وطن الكويتية العدد رقم ال •

 ١٩٨٠/ ٥/  ٢٧ بتاريخ ٩٦٤٦الجمهورية المصرية العدد رقم  •

  وكاالت االنباء١٩٨٠/ ٥/ ٢٠تصريح للسادات بتاريخ  •

نص البيان جريدة النهار اللبنانية " سيسيل بركنسون"بيان وزير التجارة البريطانية السيد  •
 ١٩٨٠/ ٤/ ١٣ بتاريخ ١٤٢٢١العدد رقم 

 بتاريخ ٥٨٢تصريح وزير الخارجية البريطانية جريدة الشرق االوسط السعودية العدد رقم  •
١٩٨٠/ ٥/ ٢٤ 

بيان منظمة المؤتمر اإلسالمي ونقل النص عن جريدة الرياض السعودية الصادرة بتاريخ  •
 . كما نشر بسائر الصحف السعودية١٩٨٠/ ٤/ ١٥

 ١٩٨٠/ ٤/ ١٨ بتاريخ ٥٠٧١عكاظ العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١١الديلى ميل بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ٢٧ بتاريخ ١٥٥النهار العربي والدولي العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١٣ساندى تلغراف بتاريخ  •
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 ١٩٨٠/ ٤/ ١٠أينفينك ستاندارد بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١٩نيوزويك بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٩التايمز األمريكية بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ٢٩خ  بتاري٥٦٠الشرق االوسط العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١١أيفنينك نيوز بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١١ بتاريخ ١٩٥٦الوطن الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ٤ بتاريخ ٣٠الشرق االوسط السعودية العدد االسبوعى رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١٢بيان وزارة الخارجية السعودية المنشور في الصحف السعودية بتاريخ  •

، ٥٦٢، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٥ادها رقم الشرق األوسط السعودية اعد •
 ١٩٨٠/ ٤/ ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، بتواريخ ٥٨٢

 ١٩٨٠/ ٤/ ١٣مقابلة صحفية مع مخرج الفيلم نشرتها الساندى تلغراف بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ١١/ ٢٣لوموند بتاريخ  •

 منشورات صوت الطليعة المعارضة كتاب العالقات السعودية البريطانية الصادر عن  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ٢٢ بتاريخ ٤٢٧٣السياسة الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ٢٥ بتاريخ ١٤٢٣٣النهار العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١٢ بتاريخ ٦٩٢العرب لندن العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ١١ديلى اكسبريس بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٠ بتاريخ ٥٩٢٨ و ١٩٨٠/ ٤/ ١٦ بتاريخ ٥٩٠٥الرأي العام الكويتية أعدادها أرقام  •

و ١٩٨٠/ ٥/ ١٣ بتاريخ ٢٨٧١و ١٩٨٠/ ٥/ ١٠ بتاريخ ٢٨٦٨القبس الكويتية اعدادها أرقام  •
 ١٩٨٠/ ٥/ ١١ بتاريخ ٢٨٩٦

 ١٩٨٠/ ٥/ ٩ بتاريخ ٨٧٠٧االخبار القاهرية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٤ بتاريخ ١٤٢٥٠النهار اللبنانية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٣االهرام المصرية بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٣ بتاريخ ١٩٨٤الوطن الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٣ بتاريخ ١٥٧٢االنباء الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٧ بتاريخ ٧٠٦العرب اللندنية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٩نيوزويك بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٣اللواء اللبنانية بتاريخ  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٠ بتاريخ ٥٩٢٨الرأي العام الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٣ بتاريخ ٣٦أوربا والعرب العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٤/ ٢٩ بتاريخ ٢٦٨العرب القطرية العدد رقم  •



  ١٧٦

 ١٩٨٠/ ٥/ ٨ بتاريخ ١٦٨الوطن العربي رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ٨ بتاريخ ٤٢٨٤السياسة الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٢٨/١خطاب الرئيس السادات اذيع يوم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ٢٤ بتاريخ ٤٢٧٥تية العدد رقم السياسة الكوي •

 ١٩٨٠/ ٦/ ٨ بتاريخ ٧٨٦مجلة الكفاح العربي العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ١٣ بتاريخ ١٤٢٥٤النهار اللبنانية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٦/ ٥ بتاريخ ٢٨٦٤القبس الكويتية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٦/ ٦ بتاريخ ١٢٣١الحوادث اللبنانية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٦/ ٩ بتاريخ ٤٤٥٦ العدد رقم البيرق اللبنانية •

 ١٩٨٠/ ٦/ ٨ بتاريخ ٣٤١٤٦االهرام المصرية العدد رقم  •

 ١٩٨٠/ ٥/ ٣١ بتاريخ ٢٠٦٨الوحدة الظبيانية العدد رقم  •

         ١٩٨٠/ ٦/ ١٩ و ٦/ ١٤ بتاريخ ٢٠٩٣، ٢٠١١الوطن الكويتية أعدادها أرقام  •


