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أنجيال ميركل: ال أحد يدافع عن السعودية دون مقابل
قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل بأنها ال 
تعرف أحدا في العالم يدافع عن السعودية دون 

أخذ الرشوة منها.
واضافت ميركل "من يدعم السعودية قد حصل 
على المال من قبل ومن يبيع أسلحة إلى السعودية 

يتلقى ضعف السعر من األمراء السعودييين".
واشارت بأن دوالرات آل سعود لم تستطع للمرة 

األولى أن تمنع الكونغرس من التصويت على قانون 
جاستا ولكن الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
يــأمــالن فــي تعويض تكاليفهما مــن قبل أمــراء 
السعودية في االنتخابات الرئاسية األمريكية 

القادمة..
واكدت ميركل ان ألمانيا ستكون الدولة األولى 
التي تفضل مصالحها وأمنها القومي على اخذ 

الرشوة من السعودية.
وكــان زيغمار غابرييل أحد كبار الساسة في 
ألمانيا قد اتهم في تصريح لصحيفة بيلد االلمانية 
السعودية بتمويل المتطرفين في جميع أنحاء 
العالم وقال: ان السعودية تمول المساجد الوهابية 
في جميع أنحاء العالم والكثير من المتطرفين 

الخطرين يخرجون من هذه المساجد في المانيا.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

٤٣ عامًا روج فيها االعالم السعودي وعمالؤه في مصر والدول العربية 
أكذوبة دعم السعودية لمصر وسوريا في حربهما ضد الكيان الصهيوني.. 
فتحولت األكذوبة الى أسطورة كبيرة ضاعت فيها دماء الشهداء أمام نفط 

األعراب.
الكاتبة المصرية أمنية فؤاد توضح في المقال التالي حقيقة تآمر السعودية 

إبان حرب ٧٣م على كل من مصر وسوريا:
إن حقيقة الدور الذي لعبه الملك فيصل بن عبدالعزيز في تلك الحرب 
كان ضد مصر وليس لصالحها، والكشف عن هذا الدور لهو مهم للمحافظة 
على قيمة النضال الذي بذله المصريين والشرفاء من العرب في مواجهة 
العدو الصهيوني، وكذلك فإنه في كشف الحقيقة استعادة لنصر عظيم 

قام المصريون والسوريين بتحقيقه عبر كفاح طويل ومعاناة عظيمة.
كان فيصل يطلب الزعامة التي ُحجبت عنه في وجود عبد الناصر صاحب 
القول الصادق والكاريزما الطاغية، وكان األمريكان يساندون مطلبه، وكانت 
معركة البترول تلك هي الطريق لذلك المطلب الغالي، باإلضافة إلى حصاد 

عظيم من الفوائد فازت به السعودية والواليات المتحدة.
«حظر البترول» هو عنوان لفيلم أمريكي حوى الكثير من اإلثارة المفتعلة 
واألكاذيب الفجة كعادة تلك األفالم، وأنيط فيه دور البطولة للملك فيصل، 
وعندما استدعت (الحبكة) الدرامية للفيلم األمريكي تجاهل األطراف 
الحقيقية التي صنعت هذا النصر، فُعهد إلى السادات بالدور الثاني أو ما 
يطلق عليه بلغة السينما المصرية (السنيد)، حيث قام بمساعدة فيصل 
على القيام بدوره عبر تسليط األضواء عليه، وبنفس الوقت قام بإنكار كل 

دور لألبطال الحقيقيين، وتولى مهاجمتهم واالنتقاص من أدوارهم.
وعلى العكس مما تم نشره من دعايات فإن الموقف العام للسعودية 
فيما يخص البترول، ومنذ إنشائها على يد عبدالعزيز وصوًال إلى فيصل، هو 
اعتبار البترول مورًدا اقتصاديًا أساسيًا للثروة التي تستخدم في دعم وجود 
آل سعود بالحكم عبر إدارتهم لتلك الثروة، لصالح المؤسسات والجهات 
التي تبقيهم على العرش، مع استغاللهم بالطبع لجزء كبير من هذه الثروة 
لحسابهم الشخصي.وبالعودة إلى فيصل تحديًدا سنجد أنه كان يتزعم 
جبهة رفض الحظر البترولي، رافًعا نفس الشعار، فكان يصرح أن البترول 
ليس سالًحا، بل هو مورد اقتصادي يتعين استخدامه في حدود المصالح 
االقتصادية والتجارية، وقد قــاوم فيصل بشدة ما اتجهت إلية العراق 
بعد حرب عام ١٩٦٧م بمنع تصدير النفط للدول المتحالفة مع الكيان 
ا من يوم ٦  ا بدًء الصهيوني وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، والذي طبقته فعلّيً
يونيو، لكن فيصل أفشل المنع واستمر في إرسال شحنات البترول كالمعتاد.
 قادتها مجموعات شعبية وعمالية 

ً
 هائلة

ً
ا شعبية

ً
وتحمل فيصل ضغوط

متأثرة بالمد القومي الناصري لوقف إمدادات البترول عن الواليات المتحدة 
ا التخلي عن عالقته مع األمريكان وقطع النفط 

ً
ولتأميم شركة أرامكو، رافض

عنها، واستمرت تلك الحالة من االضطرابات حتى قمة الخرطوم في ٢٩ 
أغسطس عام ١٩٦٧م.

وإلى الخرطوم رحل فيصل محمًال بالقلق من تنامي االحتجاجات الشعبية 
في بالده، ملقًيا على عبدالناصر االتهام بمحاولة زعزعة عرشة، وفي نفس 
الوقت كان فيصل ذاهًبا إلى هناك محمًال بروح الشماتة والتشفي، ممنًيا نفسه 
أن يرى خصمه عبدالناصر في الخرطوم منكسًرا جراء الهزيمة، منتشيًا من 
تخيل صورة الجماهير الغاضبة التي ستخرج إلهانة عبدالناصر المنهزم 

والنيل من كرامته.
ولكن فيصل خذلته أمنياته ليفاَجأ باالستقبال األسطوري من الشعب 
«عبدالناصر»، ذلك االستقبال الذي عبرت عنه المجلة األمريكية  السوداني لـ
«عبدالناصر» وسط موكب  «نيوزويك» بأن وضعت على غالفها صورة لـ

الجماهير الهادر بتعليق: «أهًال أيها المهزوم».
ونعود للمشهد في الخرطوم لنسجل واقعة كانت بمثابة نار أكلت قلب 
فيصل الذي جاء يحمل لعبدالناصر اتهاماته وتشفيه، ولتجبره الظروف 
واألقدار على مشاهدة تفاصيل استقبال خصمه اللدود عبدالناصر، الذي كان 
قد وصل قبله بقليل إلى مطار الخرطوم، وبينما كانت طائرة فيصل تحط 
على أرض المطار، تحرك موكب عبدالناصر تحيط به الجماهير الهادرة 
كأمواج البحر تهتف له وتطالبه بالثأر، وكان التزاحم قد تسبب في بطء حركة 

الموكب الذي تحرك بين الجماهير بصعوبة شديدة.

بينما فيصل كان قد خرج من المطار وبدأ موكبه يحاول 
السير نحو العاصمة السودانية لكن الطريق أمامه كان مسدوًدا بالجماهير 
التي تزحف وراء موكب عبدالناصر، فلحق موكبه بمجموعات متناثرة منهم، 
والذين ما أن علموا أنه موكب فيصل حتى اعترضوه وهتفوا بعفوية: (وراء 
جمال يا فيصل)، (يا فيصل امش وراء جمال عبدالناصر)، (من ال يمشي 
وراء جمال عبدالناصر خائن)، بينما مجموعات أخرى بمجرد رؤيتها لموكب 
فيصل علت أصواتها بالهتافات لجمال عبدالناصر في وجه فيصل الذي 

زعزع هذا الموقف وجدانه.
ولما علم فيصل أن مسألة الحظر البترولي ستطرح بالمؤتمر، استنجد 
بدهائه الذي دله على المخرج، فأعلن أنه يقترح عدم حظر تصديره على 
ا من عوائد التصدير لمساعدة دول المواجهة، وكجزء  أن يستخدم جزًء
من المجهود الالزم لمواجهة العدوان، وقد تم تمرير مقترحه مستغًال 
االحتياج المالي لتلك الدول وعلى رأسها مصر من أجل رفع آثار الهزيمة، 
ودعم خطط إعادة البناء واإلعداد للمعركة المتوقعة مع العدو الصهيوني.

ا لبقائه على عرشه وليعيد االنضباط  كان فيصل في الواقع يدفع ثمًنا مالّيً
إلى دولته، وبنفس الوقت كان يحافظ على مصالح األمريكان، ويمنع حظر 
النفط عنهم..سنوات قليلة كانت قد مضت بعد االستقبال الهزيل لفيصل 
في الخرطوم، سائًرا خلف موكب عبدالناصر (المهزوم)، وبين موكب النصر 
تجوب بفيصل مدن مصر ترحب ببطل معركة (البترول)، حين استقبله 
السادات بعد نصر أكتوبر عام ١٩٧٣م بجماهير تم حشدها، وطيف 
بموكبه في عدد من المدن، وقد رفعت رايات الترحيب به كبطل ومنها 

الفتة (مرحًبا ببطل معركة العبور، وبطل معركة البترول).
وفــي ظل تلك الالفتة كــان التهميش متعمًدا لــدور الشعب المصري 
المناضل، وكان دور الجيش المصري ضئيًال متقزمًا، وكان البترول أغلى من 
وج فيصل بين العرب زعيًما وقائًدا لمعركة البترول، وعند األمريكان 

ُ
الدم..ت

ختير فيصل على غالف مجلة التايم كـ (رجل العام)، فكيف حوت الحقيقة 
ُ
ا

النقيضين وكيف جمعت بينهما؟!
وفــي األول من أغسطس عــام ١٩٧٣م، طــرح الــســادات على فيصل 
استخدام النفط كــأداة ضغط سياسية في الحرب، تلك الفكرة التي لم 
تجد صدى لدى فيصل..وعندما شنت مصر وسوريا الهجوم في السادس 
من أكتوبر استاء فيصل، وأعلن أمام أصدقائه األمريكان عبثية المعركة، 
وعارض الحظر، ثم قبله في يوم ١٩ أكتوبر، وماطل فيصل في تطبيق 
الحظر في البداية ثم طبقه بما ال يضر بالمصالح األمريكية الحيوية، حتى 
أنه استجاب أثناء الحظر لطلب أمريكي بتمويل السفن الحربية األمريكية 

بالبحر المتوسط التي عانت من نقص الوقود.
وحينما كملت الفوائد، وعمت المنافع، وامتألت الخزائن، أعلنت السعودية 

ثم بقية الدول النفطية المشاركة بالحظر، وذلك في ٩ مارس ١٩٧٤م..

نه هذه المعركة؟ وما الــذي كان حاكًما 
ُ
ربما وصلنا اآلن للسؤال عن ك

لمجرياتها.. والباعث لحركتها؟ .. ها هنا محط ُرحل الحقيقة ومهراق دم 
الكذب واالدعاء نسردها في هذه النقاط

معركة الحظر بدأت عمليًا يوم هزيمة العرب في ٥ يونيو عام ١٩٦٧م، 
حين اتخذت العراق قرارها بمنع تصدير النفط للدول المتحالفة مع إسرائيل 
ا من يوم ٦ يونيو،  وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، والذي طبقته فعليًا بدًء
وعرضت العراق وليبيا دعوة الحظر في مؤتمر الخرطوم في ٢٩ أغسطس 
عام ١٩٦٧م، لكن فيصل رفض رافًعا الشعار أن النفط ليس سالًحا بل هو 
مورد اقتصادي يتعين استخدامه في حدود المصالح االقتصادية والتجارية.

قاوم فيصل بشدة المطالب الشعبية في بالده بعد هزيمة عام ١٩٦٧م، 
بقطع النفط عن أمريكا والغرب، والتي وصلت حد إثــارة االضطرابات 

واالعتداء على المصالح األمريكية في السعودية.
نجح فيصل في إفشال الدعوة لقطع النفط في مؤتمر الخرطوم بالدعوة 
إلى استمرار تصديره واالستفادة من بعض عوائده في مساعدة دول 

المواجهة مع إسرائيل، وهو ما تم إقراره بالفعل.
ا من عام ١٩٧٠م ال عالقة لها  اعتمدت السعودية سياسات بترولية بدًء
بالقضايا العربية، بهدف زيادة األسعار وتعظيم العائد، ومارست تخفيض 

اإلنتاج أو زيادته تبًعا لصالحها المالي.
رفض فيصل استخدام النفط كأداة ضغط سياسية في الحرب، كطلب 

من السادات في األول من أغسطس عام ١٩٧٣م..
استاء الملك فيصل حين وصلته أنباء معركة السادس من أكتوبر، وعبر 
عن عبثيتها أمــام أصدقائه األمريكان، ولكنه أبــدى قلقًا من اضطراره 
ات ستكون الزمة لحماية العرش..بعد بدء المعركة بعشرة أيام  إلجــراء
أعلنت السعودية خفض اإلنتاج بنسبة ١٥٪، ومن خالل األوبك تم رفع 
سعر الزيت الخام بنسبة ٧٠٪ ليصل السعر إلى ٥ دوالرات و١٢ سنًتا 

لتحصد السعودية األرباح.
ضطرت السعودية لتفعيل حظر النفط 

ُ
في التاسع عشر من أكتوبر ا

ا) بعد أن سبقتها ليبيا، لتفادي حالة الغضب التي سرت بين الجماهير  (صورّيً
العربية، حينما أقر الكونجرس األمريكي اعتماد معونة عسكرية عاجلة 

لدعم إسرائيل بمبلغ ٢٫٢ مليار دوالر.
ا، وفي نوفمبر عام ١٩٧٣م تم زيادة نسبة  وبعد انتهاء المعركة عملًيّ
التخفيض في اإلنتاج إلى ٢٥٪، وفي ديسمبر من نفس العام تم رفع 
األسعار بنسبة ٧٠٪، ليصبح سعر البرميل ١١٫٥ دوالر متخطًيا ألول 
مرة حاجز العشرة دوالرات..فــي التاسع من مارس عام ١٩٧٤م، أعلنت 

السعودية انتهاء الحظر.
وهكذا تتكشف أسطورة أو أكذوبة حظر النفط في حرب أكتوبر ١٩٧٣م.

بعد مجزرة القاعة الكبرى بصنعاء:
واشنطن تقلص دعمها للسعودية 

في عدوانها على اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية االميركية، جون كيربي، أن 
الواليات المتحدة بدأت بإعادة النظر في برامج المساعدات للسعودية عقب 
الضربة الجوية التي أوقعت أعدادًا كبيرة من القتلى في اليمن، والتي نفذت 

من قبل طائرات تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية.
وقال كيربي: نعتزم إعادة النظر في المساعدات التي تقدم للسعودية. 
وإذا كان السؤال ما إذا بدأت إعادة النظر هذه، فاإلجابة هي نعم، بدأت".. 
وأشار إلى أن الواليات المتحدة تعيد النظر دائمًا في برامج المساعدة لدول 
أجنبية.. مضيفًا: أنه "خالل األشهر األخيرة كان يخص ذلك السعودية أيضًا، 

ونحن تحدثنا عن ذلك علنيًا".

سيناتور أمريكي: إسرائيل قتلت 
الحريري بمساعدة سعودية

اتهم سيناتور أمريكي بارز إسرائيل والسعودية باغتيال رئيس حكومة 
لبنان األسبق رفيق الحريري، بعد أيام على إقرار الكونغرس األمريكي قانون 

التشريع المعروف باسم "جاستا".
وقال السيناتور تشاك غراسلي، الذي يمثل والية "آيوا"، ويشغل منصب 
رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وواحــد من كبار السيناتورات 
األمريكيين في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو": إن "بعض الوثائق التي تم الحصول 
عليها حديثا أظهرت أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان 

السابق رفيق الحريري بمساعدة من السعودية".
واضاف: غراسلي البالغ من العمر (٨٢ عامًا): "هناك بعض األدلة القطعية 
تثبت دور السعودية المباشر في العمليات اإلرهابية األخرى بما في ذلك 
اغتيال رفيق الحريري".. "السعودية أيضًا لديها دور في تعزيز اإلرهاب 
في الواليات المتحدة وأوروبا".ُيذكر أن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 
اغتيل في ١٤ فبراير عام ٢٠٠٥م مع تسعة من مرافقيه في االعتداء الذي 
استهدف موكبه داخل إحدى المناطق الساحلية في بيروت، في حادثة هزت 

األوساط المحلية والعالمية وشكلت بعدها محكمة للنظر في القضية.
وأكد السيناتور األمريكي أنه "سيسير حتى النهاية" في القانون الذي بات 
يعرف باسم "جاستا"، وأنه سيواصل العمل مع الزمالء في مجلس الشيوخ 

لدعم التشريع على الرغم من معارضة البيت األبيض له.

مقتل ١٢ من داعش بكركوك.. 
ونجاحات في معركة الموصل

قتل ستة من عناصر الشرطة و١٢ من داعش في اشتباكات وقعت الجمعة 
في مدينة كركوك في شمال العراق خالل محاولة لتنظيم "الدولة اإلسالمية" 

للسيطرة على أجزاء من المدينة، وفقا لمصادر أمنية.
وفي معركة تحرير الموصل نجحت القوات العراقية بدعم من حلفائها في 
استعادة بعض البلدات في محيط مدينة الموصل إثر انسحاب تنظيم "الدولة 
اإلسالمية" منها. وجاء ذلك بفضل خطة التطويق التي انتهجتها هذه القوات.

اقتحام مخيم بالطة بنابلس

أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين بجراح الجمعة خالل عملية اقتحام 
قوات األمن اإلسرائيلية لمخيم بالطة شرق مدينة نابلس، والتي استمرت 

لعدة ساعات.
وبحسب وكالة "معا" فقد  قالت مصادر طبية وأمنية إن عددا من اإلصابات 
وقعت في مخيم بالطة، وأصيبت طفلة تبلغ من العمر شهرين، باختناق من 
الغاز المسيل للدموع، وتم نقلها إلى مستشفى رفيديا، فضال عن عدد آخر 
من المصابين بالغاز. وأشارت الوكالة إلى أن قوات كبيرة من األمن اقتحمت 

مخيم بالطة من عدة محاور..

شهد األســبــوع الماضي تحوًال نوعيًا في الخطاب 
اإلعالمي المصري، تجاه السعودية، وذلك عقب إبالغ 
شركة أرامكو السعودية وزارة البترول المصرية رسميًا 
رسل إلى مصر، 

ُ
بأن شحنة الشهر الحالي من البترول لن ت

دون توضيح أي أسباب، ليزامن ذلك انطالق سيل من 
الحمالت الهجومية تجاه السعودية واألسرة الحاكمة، 
تتهمها بتهم تتراوح بين دعم واحتضان الجماعات 
«اإلرهابية»، والسعي لتحويل المنطقة العربية إلى 

ساحة حرب دائرة، تحت سطوة نفوذها المالي.
المفارقة في مسألة انطالق هذه الحمالت الهجومية، 
أنها تأتي من رموز إعالمية، ُمقربة من السلطة، سعت 
خالل الشهور الماضية للدفاع عن أحقية السعودية في 
جزيرتي تيران وصنافير، ومداهنة النظام السعودي، 
وإطالق حمالت تتبنى تأسيس تحالف استراتيجي بين 
البلدين، وتلقيها هدايا من السفارة السعودية بالقاهرة 
خالل االحتفاالت التي تنظمها السفارة بمقرها الرئيسي 

الذي ُيطل على نهر النيل.
انتقلت حمالت المديح، والُمداهنة للسعودية، 
واألســـرة الحاكمة مــن عــدد مــن األصـــوات اإلعالمية 
الموالية للسلطة المصرية، والدفاع المستميت لشرعنة 
سعودية «تيران وصنافير» إلى هجوم مضاد حيالها، 
وإطــالق اتهامات تشمل األســرة الحاكمة في ظاهرة 
استثنائية على اإلعــالم المصري، الــذي كــان يتجنب 
الحديث عن السعودية بأي سوء، ويتغاضى عن نشر 

تقارير تهاجم السعودية .
ــك فــي تقرير منشور بــجــريــدة الوطن  يظهر ذل
المصرية، المملوكة لرجل األعمال المصري «محمد 
األمــيــن»، الُمقرب من السلطة، وعضو مجلس أمناء 
صندوق «تحيا مصر»، حيث شمل التقرير اتهامات 
ُمرسلة من كاتب التقرير، تتضمن دعم السعودية 
للجماعات اإلرهابية في سوريا واليمن، وتقديم الدعم 
المالي والعسكري لهذه التنظيمات اإلرهابية، التي 

تسعى لتقويض استقرار المنطقة العربية .
ووصف كاتب التقرير السعودية بأنها صارت خالل 
عهد سلمان «مرتًعا خصًبا لكل قيادات الجماعات 
اإلرهابية باستقبالهم في القصور الملكية، بداية من 
الداعية اإلخواني يوسف القرضاوي إلى خالد مشعل، 
وآخرين» معتبًرا أن السعودية تدفع ثمن احتضانها 
للتنظيمات اإلرهابية، وخصوًصا تنظيم القاعدة، 
منفذ هجمات ١١ سبتمبر، بصدور إقرار الكونجرس 
األمريكي، سبتمبر الماضي، تشريًعا يسمح ألسر ضحايا 
هجوم ١١ سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية على 

األضرار التي لحقت بهم..
ا للمذيع المصري 

ً
تضمنت الحملة الهجومية حديث

«أحمد موسى»، المعروف بصالته باألجهزة األمنية، 
عبر برنامجه اليومي «على مسئوليتي» يتهم من خالله 
السعودية بسعيها لتركيع المصريين: «لو مصر مش 
موجودة هتروحوا في ستين داهــيــة»، بينما توجه 
برسالة تحذيرية للملك سلمان: «ابعد عن اإلخــوان 

عشان في كالم إنك بتدعمهم».
ونشرت «اليوم السابع»، الصحيفة المصرية اليومية، 
والمملوكة لرجل األعمال المصري «أحمد أبوهشيمة»، 
الُمقرب من السلطة، تقريًرا ُمترجًما عن ولي ولي العهد 
ــى للعدد  محمد بن سلمان، أبرزته في الصفحة األول
الصادر عنها، يتهم فيها األمير الشاب بشراء يخت 
بـ٥٠٠ مليون يورو: طموحه الذي ال حدود له، وتؤكد 

«األقدمية» داخل السعودية. أن صعوده انتهاك لـ
وأطلقت «اليوم السابع» حملة تدعو فيها المصريين 
إللغاء العمرة عاًما، وترشيد الحج السياحي لمن أدى 
الفريضة، وذلــك لتوفير أكثر من ٦ مليارات دوالر 
للبالد، في وقــت تحتاج فيه مصر إلــى هــذه األمــوال، 
بينما أطلق «خالد صالح» رئيس تحرير الجريدة حملة 
موازية يقترح خاللها استغناء مصر عن المساعدات 

السعودية.
نفوذ السفارة السعودية

على مدار األعوام الماضية، نجحت السفارة السعودية 
في القاهرة، عن طريق ُممثلها أحمد قطان،الذي نجح 
في تأسيس شبكة نفوذ متسعة على رمــوز اإلعالم 

المصري، ورجال األعمال، والحكومة كذلك.
شبكة النفوذ التي بسطها «قطان» على رموز اإلعالم 
المصري، والتي ضمن من خاللها والءهم الكامل، تجسدت 
انعكاساتها في عدم خروج أي جريدة مصرية طيلة 
ــذي تصدره  األعـــوام الماضية على النص الرسمي ال
السعودية في بياناتها الرسمية فيما يخص شأنها 
الداخلي، وتجنب نشر مقاالت رأي تهاجم السعودية، 
حتى في قضاياها الخالفية مع مصر بعد ثورة ٢٥ يناير.
يظهر هذا األمر كذلك في دفعة الوثائق التي نشرها 
موقع «مــدى مصر» باالتفاق مع موقع ويكيليكس، 
أظهرت نشر صحافيين مصريين موضوعات مدفوعة 
األجر، وتحصيل مقابلها من السفارة، بجانب التعاقد 
مع الصحافي محمد مصطفى شردي ليعمل مستشاًرا 
ــا للسفارة، ويــؤســس مكتبها اإلعــالمــي عبر  إعــالمــًيّ
«استقطاب مجموعة مــن اإلعالميين المصريين 

المميزين» براتب سنوي ٢٠٠ ألف دوالر.
يقول صحافي مصري بإحدى الصحف اليومية في 
«ساسة بوست»: السفارة السعودية  تصريحاٍت خاصة لـ
في القاهرة نجحت في شراء كبار الكّتاب الصحافيين 
المصريين، عبر تقديم رواتب شهرية لهم، وتعيين 
أغلبهم كمستشارين إعالميين، موضًحا أن السعودية 
اعتادت تقديم هدايا تتمثل في ساعات رولكس خالل 
العيد الوطني للسعودية، الذي تقيمه في سفارتها 
بحضور أغلب رموز المجتمع واإلعالم والسياسة بمصر.
يضيف الصحافي: أن السعودية تقدم تأشيرات حج 
ا تجرى قرعة عليها  للصحف الخاصة والحكومية سنوّيً
بين صغار الصحافيين، موضًحا أن األمر ليس قاصًرا على 
صغار الصحافيين، بل إنها قدمت دعوات حج فاخرة 

لرؤساء تحرير الصحف الخاصة وعائالتهم.

هكذا تآمرت السعودية على مصر وسوريا في حرب أكتوبر ١٩٧٣م
«حظر البترول» عنوان لفيلم أمريكي حوى الكثير من اإلثارة ..بطولة « فيصل»

كيف تحولت «السعودية» في عيون اإلعالم المصري من «الشقيقة الكبرى» إلى داعمة لإلرهاب؟


