بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
زايرة حممد بن سلمان إىل بريطانيا وأمريكا وفرنسا
السؤال :اختتم حممد بن سلمان ،ويل العهد السعودي زايرته لفرنسا وكان قد بدأها يوم االثنني  ،2018/04/09واستمرت

يومني حىت 2018/04/10م ...وكان من قبل قد زار بريطانيا اعتبارا من 2018/03/10م وملدة ثالثة أايم ،مث أتبعها زايرة إىل
أمريكا ،اعتبارا من 2018/03/20م حىت 2018/04/08م ...وقد استقبل استقبال رؤساء الدول ،فماذا جيري وراء هذه
الزايرات؟ والالفت للنظر أن هذه الزايرات جلهات خمتلفة املصاحل ،فما اجلامع بينها؟ نرجو توضيح األمر ،وجزاك هللا خريا.
اجلواب :إن الزايرة املقصودة ،هي زايرته إىل الوالايت املتحدة األمريكية ،وأما زايرته لربيطانيا ،فهي زايرة ترضية ،ألنه قام
أبعمال مؤثرة جتاه عمالئها يف السعودية ...وأما زايرته لفرنسا فهي زايرة على اهلامش ،إلجياد جو من الشهرة البن سلمان على
اعتبار أنه زار الدول الكربى يف أمريكا وأورواب ،والبيان:
أولا :زايرة حممد بن سلمان لربيطانيا:
بدأت زايرة حممد بن سلمان إىل بريطانيا يف 2018/03/07م وامتدت ثالثة أايم حىت 2018/03/10م ،وكما ذكران يف
البداية فهي كانت زايرة ترضية لربيطانيا ،ألن حممد بن سلمان يدرك أن لدى االجنليز جذورا قوية يف العائلة املالكة ،وتستطيع
بريطانيا إجياد متاعب البن سلمان ...ولذلك فقد زار بريطانيا إلجياد جو من التهدئة بتقدمي بعض اإلغراءات االقتصادية ،وإن
كانت بقدر ،وليست بشكل وافر...
ويؤكد ذلك ما جاء يف البيان اخلتامي ،فهو أقرب إىل الزايرات العادية ،واالتفاقات املعتادة بكالم عام غري حمدد ،إال بعض
اإلغراءات االقتصادية ،فمثال ورد يف البيان اخلتامي:
أ /بعض األمور العامة املعتادة يف البياانت اخلتامية الروتينية:
 تؤكد اململكة املتحدة دعمها القوي لرؤية السعودية  ،2030وبرانمج اململكة العربية السعودية لإلصالح االقتصاديواالجتماعي اهلادف إىل تنويع االقتصاد ...أطلق األمري حممد بن سلمان ورئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي يوم األربعاء جملس
الشراكة االسرتاتيجية السنوي ليكون آلية رئيسية حلوار منتظم لتعزيز كل جوانب العالقة الثنائية ...تشيد اململكة العربية السعودية
خبربة وجتربة اململكة املتحدة يف قطاعات التعليم املختلفة بدءا من رايض األطفال والتعليم االبتدائي والثانوي حىت التعليم العايل
والتميز يف مهارات التدريب املهين ...تدرك اململكة العربية السعودية مدى اخلربة الربيطانية يف الرعاية الصحية ...أشادت اململكة
املتحدة أبمهية اإلدراج الناجح لشركة أرامكو السعودية بوصفها جزءا من خطة اململكة العربية السعودية لإلصالح االقتصادي...
وأيدت اململكة العربية السعودية مكانة لندن بوصفها مركزا ماليا عامليا رئيسا ...واتفقت جمموعة لندن ألسواق األوراق املالية مع
شركة سوق األوراق املالية السعودية "تداول" على برانمج تدابري بناء القدرات والتدريب للمساعدة يف تنمية أسواق األوراق املالية...
شددت اململكة العربية السعودية واململكة املتحدة على أمهية العالقة الدفاعية واألمنية ودورها يف حتقيق األمن الوطين املشرتك
واالستقرار اإلقليمي ...أعلن البلدان عزمهما تركيز اجلهود ملكافحة اإلرهاب والتطرف من خالل تبادل املعلومات وفهم الطرق اليت
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يسلكها اإلرهابيون واملتطرفون للتأثري يف الفئات الضعيفة ...وقعت احلكومتان على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون
والشراكة بينهما ...كما تتضمن توقيع مذكرة إعالن نوااي عن رغبة اجلانبني يف استكمال املناقشات بينهما للتوصل إىل اتفاق
حلصول اململكة على  48طائرة اتيفون إضافية ...شدد البلدان على ضرورة التزام إيران يف املنطقة مببادئ حسن اجلوار ،وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول...
ب /بعض األمور السياسية واألمنية اليت هي عامة وليست مركزة أو حمددة يف حل مفصل للمسائل:
 أكد البلدان على أمهية التوصل إىل حل سياسي لألزمة يف اليمن على أساس مبادرة جملس التعاون اخلليجي وآليات تنفيذهونتائج احلوار الوطين اليمين وقرار جملس األمن رقم  2216الذي سيقود إىل حل سياسي يكفل أمن اليمن وسالمة أراضيه .وأعرب
الطرفان عن دعمهم القوي للمبعوث اخلاص لألمم املتحدة املعني حديثا إىل اليمن مارتن غريفيث ...واتفقا على أمهية قيام اجملتمع
الدويل ابلضغط على مليشيا احلوثي إىل السماح بوصول املساعدات اإلنسانية دون عائق ...رحبت اململكة املتحدة ابلتزام اململكة
العربية السعودية املستمر بضمان أن تتم احلملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون اإلنساين الدويل ...أعاد البلدان أتكيدمها على
االلتزام حبل الدولتني ،بناء على مبادرة السالم العربية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.
ج /بعض األمور االقتصادية املقصود منها الرتضية ،نتيجة إجراءات ابن سلمان ضد رجال اإلجنليز:
 تلتزم اململكة العربية السعودية واململكة املتحدة بشراكة طويلة األجل لدعم حتقيق رؤية  2030حبيث تشمل جمموعة مناجملاالت مبا يف ذلك :تقييم الفرص واالستثمارات املتبادلة مع اململكة املتحدة (ومن خالهلا) من قبل صندوق االستثمارات العامة،
والتجارة البينية بني البلدين ...ومن املتوقع أن تبلغ هذه الفرص جمتمعة ما يصل إىل  100مليار دوالر على مدى  10سنوات،
ويستهدف من ضمنها صندوق االستثمارات العامة استثمارات مباشرة هتدف إىل أن تصل إىل  30مليار دوالر.
 رحبت اململكة املتحدة واململكة العربية السعودية بعدد كبري من الصفقات التجارية الرئيسية اليت مت االتفاق عليها خاللهذه الزايرة واملتوقع أن تتجاوز  2مليار دوالر ،مما خيلق ويؤمن الوظائف واالزدهار يف اململكة العربية السعودية واململكة املتحدة.
وواضح من كل هذا أن الزايرة ال تتجاوز يف غرضها األساس الرتضية والتهدئة ،فمعظمها كالم عام ،إال من بعض الوعود
االقتصادية ،وهي بقدر وليست ابلسعة املؤثرة ذات الشأن.
اثني ا زايرة حممد بن سلمان إىل الولايت املتحدة األمريكية:
إن املتتبع لزايرات ابن سلمان ألمريكا ،يرى أن أمريكا تصنع ابن سلمان على عينيها ،عبدا مطيعا ...فتهينه أمام وجهه
فيبتسم ،وتبتزه فيستسلم ،وتوضيح ذلك:
 /1ما إن توىل سلمان احلكم بعد وفاة أخيه عبد هللا يوم  2015/1/23فبدأ إبجراءات سريعة لتثبيت حكمه ومن أييت من
بعده فعزل أخاه مقرن بن عبد العزيز من والية العهد احملسوب على اإلجنليز وعني ابنه حممد بن سلمان كويل لويل العهد ،وسلمه
صالحيات عديدة لتعزيز سلطته وقد أبعد وعزل العديد من أفراد العائلة املنافسني له أو املوالني لإلجنليز ،وأظهر والءه الشديد
ألمريكا ...وجاءت اخلطوة الثانية وهي توثيق األمريكان اببن سلمان وقدراته وللتعرف عليه جيدا ومدى والئه وإخالصه هلا فقام
بزايرة واشنطن يوم  2017/3/15بعد تنصيب ترامب رمسيا كرئيس ألمريكا ،وقد استقبله ترامب على أعلى مستوى يف البيت
األبيض حبضور انئبه بنس ومستشاره لألمن القومي األمريكي رافعا من مستواه .وقد أظهر ترامب أتييده البن سلمان ...وجاءت
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اخلطوة األخرى يوم  2017/11/4لتعزيز سلطة ابن سلمان بقصقصة أجنحة عمالء اإلجنليز وغريهم وإخضاع اجلميع لسيطرته
وإذالهلم وابتزازهم بتجميد حساابهتم عندما احتجز املئات من األمراء والوزراء واملسؤولني ورجال األعمال حتت مسمى مكافحة
الفساد ،وأعلن أنه مجع منهم  100مليار دوالر .واآلن أتيت اخلطوة قبل األخرية بزايرته مرة اثنية لواشنطن لتعزيز والئه ألمريكا وتعزيز
روابطه هبا ولإلعداد للخطوة األخرية بتنصيبه ملكا بصورة فعلية يف وقت يتوقعونه قريبا ...وبدأ ابن سلمان ابلزايرات اخلارجية ،إذ
أصبح يستقبل هبا كملك ،كما حصل يف زايرته ملصر يوم  2018/3/4وزايرته لربيطانيا يوم  2018/3/7حيث استقبل من قبل
امللكة ...مث االستقبال والزايرة الطويلة األخرية ألمريكا تؤكد ذلك .بل إن ترامب أشار إىل هذا األمر ،فقال خماطبا ابن سلمان:
"لقد حدثت بعض األمور الرائعة منذ زايرتك األخرية إىل البيت األبيض ،لقد كنت ويل العهد ،واآلن أنت أكثر من ويل عهد".
(سبوتنيك الروسية ...)2018/3/21
 /2وهكذا فما إن حط ابن سلمان يف واشنطن حىت اجتمع مع رئيسها ترامب يوم  2018/3/20والذي صرح قائال:
"يشرفين استقبال ويل العهد السعودي ،جتمعنا صداقة قوية وعالقة قوية جدا ..والتقيتكم يف أاير املاضي خالل زايريت للسعودية
عندما وعدتنا السعودية مببلغ  400مليار دوالر ،وعلى األرجح هذه العالقة ستقوى من خالل االستثمارات الكبرية ...واتبع:
"السعودية بلد ثري جدا وستعطي أمريكا بعضا من هذه الثروة ،كما أنمل ،يف شكل وظائف وشراء معدات" .ورد ابن سلمان أبن
"دعائم الصداقة بني البلدين قوية ..والعالقات تشمل اجلوانب األمنية واالقتصادية ،نعمل على خطة استثمار  200مليار دوالر بني
البلدين وقد تصل إىل  400مليار دوالر"( .سي إن إن  ،)2018/3/20فأمريكا تبتز السعودية وتنهب ثروات املسلمني بواسطة
احلكام الذين خانوا األمانة وغدروا ابألمة ...فما يهم ترامب واألمريكان هو شفط أموال املسلمني عن طريق آل سعود الذين
يعلنون والءهم للكفار وحتالفهم معهم ،وخيدموهنم يف محاية نفوذهم يف الشرق األوسط وميولون اقتصادهم ويدفعون كل تكاليف
الدفاع عن نفوذهم.
 /3وقد عرض ترامب لوحات أمام الكامريات ووضعها على صدر ابن سلمان عليها رسومات وصور ملا ستشرتيه السعودية من
أمريكا من أسلحة وتسلم هلا قريبا ،وعدد فيها الصفقات وأنواع األسلحة وقيمتها ابملليارات قائال له" :هذا املبلغ ابلنسبة لكم
فتات" .وقال ترامب" :هذه الصفقات ستوفر فرص عمل جديدة (يف أمريكا) يتوقع أن تصل إىل  40ألف فرصة عمل"( .سبوتنيك
الروسية  )2018/3/21فما بقي إال أن يضع ترامب حبال يف اللوحات ويعلقها يف رقبة ابن سلمان ،وكأنه يوجه له رسالة أن
أتييدان لك هو مبدى تقدمي األموال الطائلة لنا ،وجعل األرض مستباحة لنا ،وتنفذ كل ما أنمرك به من دون أدىن اعرتاض .فكان
هذا التصرف إهانة البن سلمان ويقابلها ابالبتسام كالغيب ،وترامب يتصرف تصرفا وقحا غري مكرتث به.
 /4وخالل زايرته التقى بكثري من املسؤولني يف اإلدارة ويف القطاعات األخرى املهمة:
أ /التقى مع وزير الدفاع األمريكي ماتيس ورئيس هيئة األركان دانفورد مؤكدا هلما والءه ألمريكا فقال" :إن التحدايت اليوم
ليست األوىل اليت يواجهها البلدان ،نواجه اليوم حتداي خطريا يف املنطقة والعامل سواء من تصرفات النظام اإليراين ..أو التحدايت اليت
تقوم هبا املنظمات اإلرهابية" (الوائم السعودية  )2018/3/24وقال وزير الدفاع األمريكي ماتيس لويل العهد السعودي حممد بن
سلمان إنه "علينا أيضا إحياء اجلهود بشكل عاجل للبحث عن حل سلمي للحرب األهلية يف اليمن ،وحنن ندعمكم يف هذا
الصدد" وقال للصحفيني "حنن نسعى إىل إهناء احلرب ،هذا هو اهلدف النهائي ،وسوف ننهيها بشروط إجيابية لشعب اليمن وأيضا
مع حتقيق األمن لدول شبه اجلزيرة"( .رويرتز  )2018/3/22فمسألة اليمن هي مسألة مل حتقق أمريكا فيها أهدافها النهائية بعد،
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والسعودية اليت قامت ابملهمة لتحقيق أهداف أمريكا ما زالت يف مأزق مل تستطع أن خترج منه .فإهناء هذه املسألة وخروج السعودية
منها بسالمة يعزز من سلطة ابن سلمان...
ب /التقى مع عدد من الصحف ،وأدىل بتصرحيات تبني ارتباطه القوي أبمريكا:
 لقد أدىل ابن سلمان بتصرحيات جمللة "اتمي" األمريكية يوم  2018/3/31واليت قال فيها" :نعتقد أن القوات األمريكية جيبأن تبقى لفرتة متوسطة على األقل إن مل يكن لفرتة طويلة ..الوجود األمريكي يف سوراي هو السبيل الوحيد إليقاف متدد النفوذ
اإليراين يف املنطقة مبساعدة حلفائها .كما أن وجود القوات األمريكية داخل سوراي سيمكن واشنطن من إبداء الرأي يف مستقبل
سوراي ..وقال "بشار ابق ،لكن أعتقد أن من مصلحة بشار أال يدع اإليرانيني يفعلون ما يريدون" .فقابله الرئيس األمريكي ترامب
ابلتصرحيات التالية يوم " :2018/4/3أريد أن أعيد قواتنا إىل دايرها ،أريد أن أبدأ إبعادة بناء أمتنا .مهمتنا األساسية فيما يتعلق
هبذا هي التخلص من داعش ،لقد أجنزان هذه املهمة تقريبا .سنتخذ قرارا يف وقت سريع جدا .سنتشاور مع احللفاء وأقرتح أن تدفع
السعودية فاتورة القوات األمريكية املوجودة يف سوراي .إن السعودية مهتمة جدا بقراران .وقلت حسنا .كما تعلمون فإذا كنتم تريدون
أن نبقى فرمبا يتعني عليكم أن تدفعوا"( .فرانس برس  )2018/4/3وهكذا يواصل ترامب سياسة االبتزاز لنظام آل سعود الذي
حيرص على بقاء النفوذ األمريكي يف املنطقة.
 وكذلك أدىل بتصرحيات جمللة أتالنتك األمريكية يوم  2018/4/2فعندما وجه إليه سؤال" :هل تعتقد أن الشعب اليهوديله احلق يف أن يكون لديه دولة قومية يف جزء من موطن أجداده على األقل؟" فقال "أعتقد عموما أن كل شعب يف أي مكان له
احلق يف العيش يف بلده املسامل .أعتقد أن الفلسطينيني و(اإلسرائيليني) هلم احلق يف امتالك أرضهم اخلاصة"( ...صفحة الوائم
السعودية .)2018/4/3
فابن سلمان مل خيف خيانته حىت ابلنسبة لألرض املباركة ،أرض اإلسراء واملعراج...
 وضع ابسم الرتفيه ميزانية ضخمة .فأعلن رئيس اهليئة العامة للرتفيه يف السعودية أمحد بن عقيل اخلطيب عن "نية اهليئةاستثمار ما يصل إىل  240مليار رايل مبا يعادل  64مليار دوالر يف قطاع الرتفيه خالل السنوات العشر القادمة" .وأعلن عن البدء
ببناء دار األوبرا وهي األوىل منذ أتسيس اململكة" (صفحة العربية السعودية .)2018/2/22
 أجرت واشنطن بوست األمريكية يف اليوم الرابع واألخري من زايرته لواشنطن ولقائه مع املسؤولني فيها يوم 2018/3/24مقابلة مع ابن سلمان ذكر فيها" :أنه مت خالل االجتماع مناقشة احلرب يف اليمن وعملية السالم يف الشرق األوسط وإيران وعملية
اإلصالح الداخلي وحقوق اإلنسان واخلطط والتطلعات النووية السعودية ..وذكر أن مهمته األساسية يف أمريكا هي كسب ثقة
املستثمرين األمريكيني إىل جانب احلصول على املساعدة التكنولوجية والتعليمية لدعم جهود اإلصالح يف السعودية .وذكر للصحيفة
فيما يتعلق مبنح املرأة العديد من حقوقها ...ومعىن ذلك أن ملفات املنطقة كلها فتحت أمامه ودرست معه حىت يكون على علم
على كيفية تنفيذها ويسارع يف أتييدها وتنفيذها مع األمريكان ،فعدا مسألة اليمن هناك خطة ترامب يف الشرق األوسط وحل قضية
فلسطني حيث أعلن أنه سيعلن خطة يف األشهر القادمة بعدما اعرتف ابلقدس عاصمة لكيان يهود يوم  ،2017/12/6ومسألة
اختاذ إيران كعدو بدال عن كيان يهود الذي سيجري الصلح معه ،وكذلك السياسة الداخلية السعودية ملا تريده أمريكا من إجراء
تغيريات لعلمنة البلد ونشر احلضارة والقيم الغربية فيه ،جبانب منح املستثمرين األمريكان الفرص للسيطرة على االقتصاد يف البلد
سيطرة كاملة.
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 نقل موقع عريب 21يوم  2018/3/29عن صحيفة إندبندنت الربيطانية اليت ذكرت أهنا اطلعت على برانمج ويل العهدالسعودي حممد بن سلمان ،إذ تضم لقاءاته مع مديرين تنفيذيني لشركات كربى وسياسيني ورجال نفط وعاملني يف جمال
التكنولوجيا والرتفيه والفن ،وأهنا هتدف على ما يبدو لعقد صالت مع الرأي العام األمريكي ...وأجرت معه حمطة "سي يب أس"
مقابلة على برانمج "ستون دقيقة" وهي أول مقابلة جتريها احملطة مع زعيم سعودي منذ عقود ،واستخدم املناسبة لتعزيز صورته بصفته
إصالحيا جريئا وشااب يقوم ابإلصالحات الضرورية ..مثل احلد من سلطة الشرطة الدينية والسماح للمرأة بقيادة السيارة..."..
وذكرت الصحيفة أنه التقى مع مسؤولني سابقني يوم الثالاثء (يوم  )2018/3/27كيسنجر وبيل كلينتون وهيالري كلينتون
وغريهم ،ومع أصحاب صحف عديدة كبرية ،وسيقابل الرئيس السابق أوابما ووزير خارجيته األسبق جون كريي وديفيد برتايوس...
 وزايدة يف اخلنوع واخلضوع فقد أرسل ابن سلمان وهو يغادر أمريكا ابجتاه فرنسا ،أرسل رسالة طافحة ابلوالء ألمريكاترامب ،يقول فيها( :صاحب الفخامة ،الرئيس دوانلد ترامـب رئيس الوالايت املتحدة األمريكية ،حتية طيبة :يسرين وأان أغادر بلدكم
الصديق ،أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر واالمتنان ملا لقيته والوفد املرافق من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة .وأنتهز هذه الفرصة
ألشيد جمددا ابلعالقات التارخيية واالسرتاتيجية بني بلدينا ،واليت تشهد مزيدا من التطور يف كافة اجملاالت ،كما ال يفوتين أن أؤكد
أن املباحثات اليت متت خالل الزايرة ستسهم يف تعميق هذه العالقات ومتتينها ،ويف تعزيز أواصر التعاون املشرتك ...،متمنيا
لفخامتكم موفور الصحة والسعادة ،ولشعب الوالايت املتحدة الصديق استمرار التقدم واالزدهار).
وخنتم عن هذه الزايرة إبعادة ما قلناه يف البداية( ،إن املتتبع لزايرات ابن سلمان ألمريكا ،يرى أن أمريكا تصنع ابن

سلمان على عينيها ،عبدا مطيعا ...فتهينه أمام وجهه فيبتسم ،وتبتزه فيستسلم).
اثلثا :زايرة حممد بن سلمان إىل فرنسا:

 /1إن زايرة ابن سلمان لفرنسا ،هي زايرة عابرة على اهلامش إلجياد جو من الشهرة البن سلمان أبنه زار الغرب من بريطانيا
إىل أمريكا مث االحتاد األورويب (فرنسا) ...ولعدم أمهية هذه الزايرة فقد افتقرت حىت للروتني الدبلوماسي يف الزايرات الدولية ،فمثال:
(من جانب آخر ،قال مسؤول يف مكتب رئيس الوزراء الفرنسي ،إن ويل العهد السعودي ألغى ،اليوم االثنني ،زايرة جملمع كبري
للشركات التكنولوجية الناشئة يف ابريس ،كانت هتدف لتسليط الضوء على عمق العالقات الفرنسية السعودية يف جمال التكنولوجيا.
وأوضحت "يل تريبيون" أنه من املرجح أن يتسبب إلغاء زايرة األمري حممد جملمع "ستيشن إف" ،يف شعور ماكرون ابإلحباط ،خاصة
أنه زار عمالقة التكنولوجيا يف وادي السيليكون ابلوالايت املتحدة ،األسبوع املاضي) وكان ابن سلمان قد اشرتط لزايرة هذا اجملمع
شرطا أاثر حفيظة ماكرون ...فقد نقل موقع العامل العريب يف  2018/04/09نقال عن (© :)REUTERS/ POOL
(كشفت صحيفة "يل تريبيون" الفرنسية ،أن ويل العهد السعودي ابن سلمان أاثر حفيظة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون،
بشرط وضعه مقابل استفادة الشركات الفرنسية من عقود جتارية مع اململكة .وذكرت الصحيفة ،أن "ابن سلمان أوضح ملاكرون أن
الشركات الفرنسية ،مثل اجملموعات األمريكية ،ميكن أن تستفيد من عقود مع اململكة ،بشرط عدم متاجرهتا مع إيران" ،مضيفة أن
هذا الشرط أاثر حفيظة ماكرون.)...
 /2كما أن ما مت (التفاخر) به من عقد شراكة اسرتاتيجية مل يوقع عليه ،بل أرجئ التوقيع مثانية أشهر حىت آخر السنة
2018م ،ومعروف أن التغريات يف السياسة الدولية سريعة ،ولذلك فالوعود بتوقيع االتفاقيات أو العقود الناجزة ،كثريا ما ال يتم
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الوفاء هبا ،وخباصة إذا كانت اآلجال طويلة .فقد أعلنت مصادر مقربة من الرائسة الفرنسية للصحافيني أن ماكرون وحممد بن
سلمان (سيعمالن على إعداد وثيقة اسرتاتيجية ستصبح جاهزة حبلول هناية العام ،ستنتج عنها عقود يتوجه (ماكرون) إىل السعودية
بنهاية العام لتوقيعها) املصدر البيان يف  ،2018/04/10وكذلك نشرت العربية نت االثنني ( :2018/04/09وسيعمل الرئيس
واألمري على وثيقة اسرتاتيجية ستكون جاهزة قبل هناية العام وتنتج عنها عقود سيذهب ماكرون لتوقيعها يف السعودية قبل هناية
العام) .وأعلنت فرانس  24يف  2018/04/09اخلرب نفسه.
 /3ليس هذا فحسب ،بل إن ما أعلن الرئيس الفرنسي عنه ،هو يف حدود األمل ،وحتت ابب الربوتوكوالت اليت حتتاج إىل
التفاوض عليها والتشاور عليها لتكون عقودا انفذة:
أعلنت الرائسة الفرنسية "أنمل يف حصول تعاون جديد ،يتمحور بشكل أقل على عقود آنية وبشكل أكرب على استثمارات
للمستقبل ،وال سيما يف اجملال الرقمي والطاقة املتجددة"( .أ ف ب /04/05م.)2018
(ويتوقع أن تكلل زايرة األمري حممد بن سلمان لفرنسا ابلتوقيع على حوايل  12برتوكول اتفاق يف جماالت عدة ،كالسياحة
حيث ستساعد ابريس الرايض يف تسليط الضوء على موقع احلجر (مدائن صاحل) املدرج على الئحة اليونسكو للرتاث العاملي
والواقع يف مشال غرب اململكة فضال عن ميادين أخرى كالصحة والطاقة والنقل إخل) (أ ف ب 2018/04/08م)
 /4وكذلك فلم توقع يف الزايرة أية عقود اقتصادية ذات شأن ،وخباصة وأن الزايرة قصرية (يومان) مما سبب حرجا لقصر
اإلليزيه ،هلذا قال يف تصريح ،ردا على سؤال حول الزايرة املقتضبة لألمري السعودي إىل فرنسا بعد زايرة له إىل الوالايت املتحدة
استمرت ثالثة أسابيع( :رحب اإلليزيه إبدراج فرنسا ضمن أوىل الزايرات اخلارجية لويل العهد السعودي ...فرانس  /24أ ف ب
 ،)2018/04/05وعدم توقيع عقود سبب حرجا لإلليزيه( :من جهة أخرى ،أكد مصدر دبلوماسي فرنسي ملوقع فرانس 24أن
فرنسا "ال تركض وراء إبرام عقود جتارية مع السعودية كما كان احلال يف السابق بل تسعى إىل بناء شراكة متطابقة الرؤى ترتكز
على التطور االقتصادي والتكنولوجي طويل األمد"( .أ ف ب )2018/04/08
 /5ومع كل هذا وذاك ،وحىت ننصف تلك الزايرة ،فإن هناك اتفاقية عقدت فعال ،وهي اتفاقية القت هوى يف نفس ابن
سلمان ،حيث مت التوقيع على اتفاق إلنشاء أوركسرتا وطنية ودار لألوبرا ،وأين؟ يف أرض احلرمني الشريفني!! فقد أعلنت وزيرة
الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسني ،أن ابريس ستساعد الرايض على إنشاء أوركسرتا ودار لألوبرا .وقالت نيسني ،بعد توقيع اتفاقات
مع وزير الثقافة واإلعالم عواد العواد يف ابريس" :اليوم مت توقيع اتفاق مع دار األوبرا يف ابريس ملساعدة السعودية على إنشاء
أوركسرتا وطنية ودار لألوبرا" .موقع العامل العريب يف  2018/04/09نقال عن (© :)REUTERS/ POOL
وكان ابن سلمان قد ق ّدم هلذا االتفاق أبن قام بزايرة خاصة يوم األحد قبل زايرته الرمسية ،فحضر حفال موسيقيا الختتام
مهرجان الفصح يف جنوب فرنسا( :وصل األمري ابن سلمان األحد 2018/04/08م قادما من الوالايت املتحدة ،فيما حيضر
حفال موسيقيا الختتام مهرجان الفصح مبدينة "أكس أن بروفانس" قرب مارسيليا جنوب البالد ليستمتع خالله بسماع املوسيقى
الكالسيكية للمؤلفني دبوسي وروبرت شومان وفليكس مندلسون) أ ف ب ...2018/04/08
 /6وهكذا فإن الزايرة مل تكن ذات شأن ال يف االتفاقيات وال يف العقود ،إال إذا كانت دار األوبرا تعد شأان ،والعياذ ابهلل!
وقد كان واضحا هذا األمر يف املؤمتر الصحفي اخلتامي الذي عقد مساء الثالاثء 2018/04/10م ،ونشر يف وسائل اإلعالم يف
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2018/04/11م ،فقد ذكر فيه أن ما مت االتفاق عليه هو بروتوكوالت واتفاق نوااي ،إال دار األوبرا ،فقد وقعت فعال! فقد نشرت
اجلزيرة نت هذا اليوم 2018/04/11م( :اختتم ويل العهد السعودي حممد بن سلمان اليوم الثالاثء زايرة استمرت يومني لفرنسا
بتوقيع  19بروتوكول اتفاق بني شركات فرنسية وسعودية بقيمة إمجالية تزيد على  18مليار دوالر ...وتتعلق اتفاقات النوااي
بقطاعات صناعية مثل البرتوكيميائيات ومعاجلة املياه ،كما تشمل السياحة والثقافة والصحة والزراعة ...،ومن أبرز االتفاقات ما
أعلنته شركة أرامكو السعودية النفطية عن توقيعها اتفاقيات تزيد قيمتها على  12مليار دوالر مع شركات فرنسية ،من بينها تواتل
وتكنيب وسويز من أجل التطوير املشرتك ملوقع برتوكيميائي يف اجلبيل (شرق السعودية) ،حيث متلك اجملموعة الفرنسية أضخم
مصفاة هلا يف العامل) وحىت هذه االتفاقيات مع أرامكو فهي ال تقتصر على تطوير أعمال أرامكو بقدر ما تقتصر على تطوير الدخل
املايل للمصفاة الفرنسية.
وورد مثل هذا يف أ ف ب بتاريخ 2018/04/11م عن املؤمتر الصحفي ،فقد ورد يف املصدر كذلك( :ويف ختام زايرة ويل
العهد السعودي حممد بن سلمان لفرنسا الثالاثء قام البلدان بتوقيع  19بروتوكول اتفاق بني شركات فرنسية وسعودية بقيمة إمجالية
تزيد عن  18مليار دوالر .وتتعلق رسائل النوااي هذه بقطاعات صناعية مثل البرتوكيميائيات ومعاجلة املياه ،كما تشمل السياحة
والثقافة والصحة والزراعة ،على ما أفاد بيان صادر عن منتدى األعمال الفرنسي السعودي الذي يضم أرابب عمل وممثلني عن
احلكومتني).
مث ذكر ماكرون وابن سلمان يف املؤمتر الصحفي قضااي روتينية مثل موضوع إيران ،واالتفاق النووي ،وسوراي ،واليمن ...إخل
دون أن يضعوا أيديهم على احلل احلقيقي هلذه القضااي!
رابع ا :اخلالصة:
وهكذا فنعيد ما قلناه :إن الزايرة املقصودة ،هي زايرته إىل الوالايت املتحدة األمريكية ،وأما زايرته لربيطانيا ،فهي زايرة ترضية،
ألنه قام أبعمال مؤثرة جتاه عمالئها يف السعودية ...وأما زايرته لفرنسا فهي زايرة على اهلامش ،إلجياد جو من الشهرة البن سلمان
على اعتبار أنه زار الدول الكربى يف أمريكا وأورواب...
يف الرابع والعشرين من رجب 1439هـ
2018/04/11م
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