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  وكيل السياسة األمريكية يف الشرق األوسط

  موقع اجلمل –١٢/٨/٢٠١٢

وتتحدث عن مقدمات خلطط جتري اآلن ٢٠٠٧  \١١\٢١فيما يلي إحد ى دراسات اجلمل املنشورة يف  

ألمن القومي السعودي واليت تتجاوز احتياجاته على الساحة العربية وخصوصا امليزانية الضخمة املخصصة ل

دراسة خالل مثاين سنوات من عمره وفيها  ٤٠٠٠أكثر من " اجلمل " وعلى أية حال فقد نشر.. احلقيقية

الكثري من املعلومات اليت تتحدث عما تعيشه املنطقة اليوم وميكن التأكد بالعودة إىل أرشيف الدراسات 

  "حبث دراسات"عرب أيقونة 

  األمري بندر بن سلطان: يل السياسة األمريكية يف الشرق األوسطوك

بدأت شخصية األمري السعودي بندر بن سلطان، تصعد إىل اهتمامات الرأي العام العريب والعاملي، أو : اجلمل

، ويعود م بني حزب اهللا اللبناين والقوات اإلسرائيلية٢٠٠٦بعد حرب صيف باألحرى العاملي مث العريب، 

، اليت تطوعت ملالحقة الصحف األمريكية والربيطانيةيف كشف النقاب عن خفايا األمري بندر إىل  الفضل

بروابط مسو األمري بندر مع البيت األبيض واليهود األمريكيني التابعني جلماعة املعلومات والتفاصيل املتعلقة 

لية لتؤكد مراراً وتكراراً بأن مسو مث تطوعت بعد ذلك أجهزة اإلعالم والصحافة اإلسرائي احملافظني اجلدد،

لألمريكيني، بل هو زبون معتمد " زبوناً"مل يكن األمري السعودي بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

  .لدى اإلسرائيليني أيضاً

  من هو مسو األمري؟* 

  

مسو األمري بندر، وتقول  اهتمت معظم املوسوعات العاملية املعاصرة بإفراد صفحاا الورقية واإللكترونية لسرية

إحدى هذه املوسوعات بأنه من مواليد الطائف بالسعودية، وهو ابن األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
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، )كرانويل(تلقى مسو األمري بندر تعليمه يف الكلية اجلوية امللكية الربيطانية . نائب رئيس الوزراء السعودي

عاماً، تدرب خالهلا كطيار  ١٧السعودية امللكية، واستمرت فترة خدمته والتحق برتبة ضابط يف القوات اجلوية 

حريب وتلقى املزيد من التدريب على يد األمريكيني يف قاعدة ماكسويل اجلوية األمريكية، والكلية الصناعية 

من مدرسة درجة املاجستري يف السياسة العامة الدوليةالتابعة للجيش األمريكي، مث بعد ذلك حصل على 

واليت تعترب من اجلامعات األمريكية للدراسات الدولية املتقدمة التابعة جلامعة جونز هوبكنز األمريكية، » نيتشه«

  .الشهرية بأساتذا اليهود املنخرطني يف منظمات اللويب اإلسرائيلي بأمريكا

نغرس األمريكي إىل دفع الكوم عندما استطاع النجاح يف ١٩٧٨بدأت خربة مسو األمري الدبلوماسية يف عام 

م عينته اململكة ١٩٨٣وبالفعل يف عام  األمريكية للسعودية، ١٥-إصدار املوافقة على صفقة طائرات إف

  .سفرياً هلا لدى الواليات املتحدة األمريكية

استطاع األمري على خلفية دراساته العسكرية والسياسية، وبالذات يف جامعة جون هوبكنز، أن حيقق اختراقاً 

، وبالفعل فقد كانت أبرز ارتباطاته مع كل األمريكية" خنبة"والروابط الوثيقة مع الـ" صلة"بناء الـيف  كبرياً

  .من بوش األب واالبن وديك تشيين نائب الرئيس األمريكي وزوجته لينا تشيين

  :ريكيني مثلاألم" أصدقاءه"دعماً لـ العمليات اخلفيةلعب بندر بن سلطان دوراً كبرياً يف تنفيذ العديد من 

يف الفترة اليت سبقت انتخابات الرئاسة األمريكية، اليت مت إجراؤها يف تشرين الثاين  تقليل أسعار النفط• 

  .الذي جنح حينها بالفوز بوالية رئاسية ثانية دعماً ملوقف بوش االبنم، وذلك ٢٠٠٤

قرار غزو واحتالل وبالذات  اليت كان جورج بوش االبن يطلعه عليها، التكتم على األسرار األمريكية• 

يعلم بتفاصيل الغزو حىت قبل أن يعرفها ويقول ملف هيئة اإلذاعة الربيطانية بأن مسو األمري كان . العراق

  .كولن باول - آنذاك–وزير اخلارجية األمريكي 

 براهامبالتعاون مع اليهودي األمريكي إيليوت إ" إيران كونترا"فضيحة قام بدور نشط ومشاركة فاعلة يف • 

نائب مستشار األمن القومي األمريكي احلايل، وروبرت غيتز وزير الدفاع األمريكي احلايل، ونيغروبونيت رئيس 

  .األمن القومي األمريكي السابق ونائب وزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايس حالياً

-حبكم األقدمية- اصة وأنه كان يعترب أثارت استقالة بندر بن سلطان جدالً كبرياً يف األوساط الدبلوماسية، خ

ليتم اإلعالن بعد  اختفى بندر عن األضواء فترة قصرية، بعدها "عميد السلك الدبلوماسي العريب يف أمريكا"

رئيس األمن القومي السعودي، وهو منصب يتيح له ذلك يف اململكة العربية السعودية عن تعيينه يف منصب 

  .امللكي السعوديالسيطرة على عملية صنع القرار 
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  :الفساد* 

تقول املعلومات اليت كشفت عنها الصحف الربيطانية بأن مسو األمري بندر قد ساعد يف عملية التفاوض اليت 

إضافة إىل سلسلة من صفقات شراء السالح من  ،"صفقة اليمامة"بـم حول ما عرف ١٩٨٥متت عام 

اليت تسلمها األمري " العموالت"أما مليار دوالر،  ٨٠بريطانيا، حيث بلغت قيمة الصفقات اإلمجالية حوايل 

وهو مبلغ يقارب نصف الناتج  ،)مليون دوالر أمريكي ٢٠٠٠أي (مليار دوالر  ٢بندر فقد بلغت حوايل 

املبلغ " شفط"كما تقول املعلومات الربيطانية بأن مسو األمري بندر قد استطاع . لبنايناحمللي اإلمجايل لالقتصاد ال

وقد أبدى الربيطانيون دهشتهم وانزعاجهم عندما الحظوا أن . عن طريق بعض احلسابات املصرفية اخلاصة

طريقة ب احلسابات تتحرك من حسابات السفارة السعودية إىل احلسابات الشخصية اخلاصة بسمو األمري

، ولكن مسو األمري بندر والسفري السعودي يف بريطانيا قاما بتهدئة روع الربيطانيني عندما "على عينك يا تاجر"

اململكة العربية السعودية ختتلف كثرياً عن قوانني البلدان األوروبية، وهي قوانني ال متارس " قوانني"قالوا هلم بأن 

  ..الشخصية اخلاصة) وباقي األمراء(ابات الدولة وحسابات مسو األمري بني حس" التفرقة أو التمييز"أي نوع من 

، يف مدينة أبسن بوالية ميلك ثاين أغلى منزل يف العاملتناقلت التسريبات األمريكية أيضاً أن األمري بندر كان 

واصفات مليون دوالر، وهو سعر خبس لبيع منزل مب ١٣٥كولورادو األمريكية، وقد عرضه مؤخراً للبيع مببلغ 

اليت يرددها الباعة اجلوالون، كما " يا بالش"وتنطبق على هذا السعر عبارة ) كما تقول املعلومات(منزل األمري 

تفيد التكهنات بأن الفضائح املالية هي اليت دفعت مسو األمري للتخلص من بعض ممتلكاته اليت أصبحت مادة 

  ..ات املصورين وعدسات كامريات احملطات الفضائيةدمسة للصحافة األمريكية والربيطانية، واجتذاب كامري

  :بندر ولعبة الشرق األوسط* 

لترتيب األوضاع يف الشرق األوسط تورط مسو األمري يف حتركات السياسة اخلارجية األمريكية اليت هدفت 

  ):لكنها أصبحت معلنة الحقاً(ومن أبرز جهوده اليت كانت غري معلنة  ملصلحة املشروع اإلسرائيلي

  .اليت متت خالل األسابيع األخرية من إدارة كلينتون وضاتااملفالدور اخلفي النشط يف • 

الدور اخلفي النشط يف كل احملادثات والتفامهات واملفاوضات بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، سواء خالل • 

السلطة الفلسطينية احلايل  الراحل ياسر عرفات، أو خالل فترة رئيس" املسموم"فترة قيادة الزعيم الفلسطيين 

  .حممود عباس

م، واليت تكتم عليها مسو األمري، لكن ٢٠٠٦خالل عام  اللقاءات السرية مع إيهود أوملرتعقد العديد من • 

اإلسرائيليني قاموا بنشرها، وكلما كان مسو األمري يقوم بنفي اللقاءات كان اإلسرائيليون يقومون بنشرها، 

  . أن سكت مسو األمري عن النفي، وباملقابل سكت اإلسرائيليون عن الكالم املباحواستمر احلال سجاالً إىل
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  .بني حركة محاس وحركة فتح "اتفاق مكة"أشرف باالتفاق مع األمريكيني واإلسرائيليني على ترتيب • 

سعد احلريري  لعب دوراً كبرياً يف لبنان بالتنسيق مع األمريكيني واإلسرائيليني بعد اغتيال احلريري يف جعل• 

  .زعامة تيار املستقبل اللبناينيتوىل 

اليت حدثت يف بريوت وراح ضحيتها  "بئر العبد"مذحبة حتوم بعض الشكوك حول دور مسو األمري بندر يف • 

  .جريح من اللبنانيني والفلسطينيني ٢٠٠قتيالً وأكثر من  ٨٠

ولإلسرائيليني بالنسبة لدوره السابق  ألمريكيةشريك لوكالة املخابرات املركزية اتتهمه بعض األصوات بأنه • 

  ).م١٩٩٠-م١٩٧٥(خالل احلرب األهلية اللبنانية 

  .األمري إىل احملاكمةطالبت بعض األصوات السلطات السعودية بتقدمي مسو • 

ظهرت محلة توقيعات على االنترنيت تطالب وتناشد املواطنني بالتوقيع على عريضة تطالب بتقدمي األمري • 

  .بتهمة تورطه بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية القضاء الدويل عرب النيابة البلجيكيةر إىل بند

عموماً، تقول بعض املعلومات بأن املصادر املضطلعة يف االحتاد األورويب، قد أبدت ختوفها من اآلثار اليت 

مللكية السعودية قد ويف العراق بالتحديد بعد أن تبني أن السلطات ا - عموماً- ستنجم يف الشرق األوسط 

مليار دوالر لتمويل العمليات السرية اليت يديرها األمري بندر رئيس جملس األمن القومي  ٢٠رصدت مبلغ 

، وازدادت خماوف األوروبيني أكثر فأكثر من احتماالت قيام اإلدارة األمريكية باستغالل وتوظيف السعودي

ية اليت تقوم ا وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف العمليات السرهذا املبلغ عن طريق مسو األمري يف 

يشرف عليها نائب الرئيس األمريكي ديك تشيين، ) كما أشار تقرير أمريكي سابق(، واليت الشرق األوسط

  .، ورمبا ميتد ليشمل بعض دول املنطقة األخرىالعراق، لبنان، إيران: أما مسرحها فسوف يكون

رمجةقسم الدراسات والت: اجلمل


