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أسعد أبو خليل*

يـحـمــل اس ــم «ك ــام ــب دي ـف ـيــد» مـعــانــي خبيثة
ّ
العربية الحديثة .هناك
ولئيمة فــي الــذاكــرة
ّ
املعصية األولــى في عهد جيمي كارتر
ُد ّبــرت
ُ
ّ
(متى أصبح هذا نصيرًا للعرب؟) ،ودبر بعدها
في عهد كلينتون (وبمشاركة من آل سعود)
وأد الـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة بــال ـكــامــل .وه ــذه
ّ
ّ
األميركية
القمة هي جائزة ترضية من اإلدارة
ل ـط ـغــاة الـخـلـيــج م ـكــافــأة ل ـهــم ع ـلــى طــاعـتـهــم
ووالئـهــم وصمتهم عــن االتـفــاق املـنــوي عقده
بــن النظام اإليــرانــي وبــن ال ــدول الـسـ ّـت .لكن
ّ
متابعة الوضع في
(بحجة
غياب امللك سلمان
ُ ّ
اليمن واإلشراف على اإلغاثة املكللة بالقنابل
والـ ـص ــواري ــخ) وغ ـي ــاب أدات ـ ــه م ـلــك الـبـحــريــن
ّ
(بحجة حضور مهرجان بريطاني للخيول)
ّ
تــركــا امـتـعــاضــا فــي حـلــق اإلدارة األمـيــركــيــة،
وف ــي بـعــض وســائــل اإلع ــام األم ـيــركـ ّـيــة .لكن
اإلع ــام الصهيوني الـســائــد شــديــد الـحــرص
هذه ّ
األيام على احترام مشاعر طغاة الخليج
وتلبية مطالبهم طــاملــا هــي ال تـتـعــارض مع
مصالح ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي ،ال بــل تخدمها.
لــم يــرفــض الـلــوبــي الصهيوني طلب تسليح
ل ــدول ــة خـلـيـجـ ّـيــة م ـنــذ الـثـمــانـيـنـيــات .أصـبــح
ال ـخــاف بــن دول ــة ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي وبــن
طغاة الخليج من التاريخ شبه السحيق .على
العكس ،فإن سفراء اململكة وباقي املشيخات
ّ
الشخبوطية ّ
تنسق مــع اللوبي اإلسرائيلي
ّ
قـبــل تـقــديــم طـلـبــات تـسـلـيــح وم ــن أج ــل جــس
مشاعر وكالء اللوبي في داخل الكونغرس.
كان غياب امللك السعودي سابقة في العالقات
ْ
ّ
البلدين .شاب العالقات بني
الدبلوماسية بني
ّ
ْ
الــدولـتـ ْـن اللتي تتمتعان بــ«صــداقــة دائمة»
ّ
على قول جورج دبليو بوش ،توتر وإشكاالت
في املاضي :حدث ان امللك عبد الله بن العزيز
عتب على الرئيس األميركي في  2005بسبب
ّ
اإلسرائيلية على فلسطني
مناصرته للحرب
فــي غ ــزة (ك ــأن َم ــن سبقه فــي الـبـيــت األبـيــض
ّ
اإلسرائيلية) لكن
كان أقل مناصرة للحروب
مـكــاملــة هــاتـفـ ّـيــة واح ــدة مــن ب ــوش األب كانت
وقدم بعدها امللك عبدالله
كافية إلزالة الغيومِ ،
في زيارة إلى مزرعة بوش في تكساسَ .من ال
ينسى صــور تلك الــزيــارة وهــي تظهر بوش
وعبدالله يمشيان يدًا بيد تحت سطح القمر
(ل ـل ـم ـنــاس ـبــة ،ه ــل ب ـك ــى ج ـ ــورج بـ ــوش أي ـضــا
على كتف السنيورة؟) .في تلك الــزيــارة وفي
جولة في املزرعة ظهر أمــام امللك عبدالله في
ّ
ّ
ّ
سيارة بوش اوزة ،وأخذ عبدالله ظهور األوزة
املفاجئ على أنه نذير خير وإشارة إلهية كي
ّ
األميركية.
يمضي أكثر في تحالفه مع اإلدارة
ّ
العلمانية فــي الـعــالــم الـعــربــي ال تجرؤ
(بـقــع
على السخرية مــن اإلش ــارات اإللهية عند آل
سعود :فقط تسمية «النصر اإللهي» للدفاع
البطولي عن لبنان بوجه العدوان اإلسرائيلي
ّ
علمانيتهم).
هي التي تخدش
إن غياب سلمان بن عبد العزيز عالمة فارقة
ْ
البلدين ولها أسباب عديدة.
في العالقة بني
ك ـنـ ُـت أت ـح ـ ّـدث مــع مـسـتـشــار ســابــق (أمـيــركــي
ّ
السعودية
من أصــل عربي) في وزارة الدفاع
وقـ ــد خ ـبــر ال ـع ــاق ــة م ــع األمـ ـ ــراء ه ـن ــاك وق ــال
ّ
ّ
العنصرية مــن قبل آل
لــي :ال تقلل مــن عــامــل
سعود نحو أوباما ذي البشرة السوداء .لقد
ـرب ــى الـجـيــل ّ
تـ ّ
األول م ــن أمـ ــراء آل س ـعــود في
ّ
قـصــور تـعــج بــال ـجــواري والـغـلـمــان ،وتـنــاوب
معظمهم على نكاح ال ـجــواري والغلمان من
دون س ــؤال .وتحرير العبيد فــي اململكة عام
ّ
ّ
شكليًا ،وبحث غربي إلنقاذ
 1964لم يكن إال
ّ
ّ
آل سـعــود مــن الـحـمــات الـنــاصــريــة التقدمية
ّ
ال ـفـ ّـعــالــة ض ـ ّـد ال ـح ـكــم امل ـت ـخــلــف ف ــي الـخـلـيــج.
ّ
واستمر الرق في اململكة لسنوات بعد العتق
ُ
وه ـنــاك عــائــات مـس ُـتـعـبــدة بــأفــرادهــا تعمل
ف ــي الـ ـقـ ـص ــور .م ــن امل ـس ـت ـب ـعــد ان ي ـه ــن مـلــك
س ـع ــودي رئ ـي ـســا أم ـيــركـ ّـيــا ذا ب ـشــرة بـيـضــاء
بـهــذه ّالـطــريـقــة( .وامل ـفــارقــة ،ان أوبــامــا أيضًا،
ك ـم ـم ــث ــل لـ ــدولـ ــة الـ ــرجـ ــل األب ـ ـيـ ــض ال ـع ـظ ـمــى،
ّ
بعنصرية معاكسة) .لكن
يتعامل مع العرب
ل ـيــس امل ــوق ــف عـنـصـ ّ
ـريــا ف ـقــط .ه ـنــاك أسـبــاب
ّ
سياسية خصوصًا أن سلمان كــان قــد وافــق
ّ
على حـضــور الـقــمــة الـتــي قاطعها ،وفــي هذا
ّ
الدبلوماسية وفي
إمعان ُفي مخالفة األعراف
إهانة املضيف.
م ــن امل ـع ـل ــوم ف ــي هـ ــذه ال ـق ـم ــم ان امل ـ ـشـ ــاورات
ّ ُ
القمة تعقد فقط
واملـفــاوضــات تسبقها ،وان
م ــن أجـ ــل الـ ـص ــور ال ـت ــذك ـ ّ
ـاري ــة وامل ـصــاف ـحــات
وال ـ ـ ـ ــدردش ـ ـ ـ ــات وم ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل غ ـ ـ ــرض ال ــدع ــاي ــة
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة عـ ــن وث ـ ـ ــوق ع ـ ــرى الـ ـع ــاق ــة بــن
اميركا ووكالئها املطيعني في دول الخليج.

ّ
ّ
والخليجية
السعودية
وكــان سقف املطالب
عــال ـيــا ج ـ ـ ّـدًا .ب ـب ـســاطــة ،ك ــان ــت دول الـخـلـيــج
ت ـط ـلــب ان ُت ـع ــام ــل ك ـمــا ُت ـع ــام ــل دول ـ ــة ال ـع ـ ّ
ـدو
اإلســرائـيـلــي .لـكــن ه ــذا مستحيل قــانــونــا ألن
ّ
ّ
تاريخيًا وبقوانني
األميركية ملتزمة
اإلدارة
ّ
م ــن ال ـكــون ـغــرس بـضـمــان ال ـت ـفــوق الـعـسـكــري
واالس ـت ــرات ـي ـج ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـن ــوع ــي ضد
ّ ّ
ّ
حدة أو
العربية ،كل على
وضد كل الدول
إيران ً
ُ ّ
مجتمعة .وحــده عبد الرحمن الراشد املعلق
فــي جــريــدة األم ـيــر سـلـمــان وأوالده« ،الـشــرق
األوســط» ،الحظ ذلك فكتب ممتعضًا« :هناك
ّ
األميركية إلسرائيل بأنها
وعــود من اإلدارة
ّ
ّ
ستعزز دفاعاتها ،لتضمن استمرار تفوقها
على إي ــران واملنطقة» .لكن الحـظــوا والحظن
أن الراشد كتب «إيــران واملنطقة»ّ .
أي منطقة
ّ
يا عبد الرحمن الراشد؟ املنطقة األمازونية أم
ّ
الباسيفيكية؟ أم أن االعتراف بالتزام
املنطقة
الــراعــي األميركي بضمان ّ
تفوق دولــة العدوّ
ـرب ،بـمــا فيها
اإلســرائـيـلــي عـلــى كــل دول ال ـعـ
دول الطاعة في الخليج ،محرج َملن ّ
يروج ليل
نهار ان التحالف بني أميركا وبني آل سعود
هــو فــي صــالــح الـطــرفـ ْـن ،وان أميركا ال تريد
إال الخير للملكة القهر ،وأن مرتبة آل سعود
ف ــي واش ـن ـطــن ال تـضــاهـيـهــا مــرت ـبــة؟ ل ــم يــرد
ّ
ّ
العربية» فظن
الراشد أن يكتب «إيران والدول
أن «املنطقة» تفي بالغرض وإن بالتورية .إن
هذا االلتزام يضع سقوفًا وحــدودًا وضوابط
على مــدى الــدعــم األميركي العسكري وحتى
السياسي لدول الخليج.
لـكــن ت ـطـ ّـور الـعــاقــة بــن تـلــك ال ــدول والــراعــي
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـ ـ ــزز الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ّم ـ ــن األوهـ ـ ـ ـ ـ ــام فــي
ـاة املنطقة إذ ظــنــوا أن مرتبة تلك
أذه ــان طـ ُغـ ّ
ال ــدول ســتــرفــع إلــى مرتبة إســرائـيــل كحليف
استراتيجي وثيق ألميركا .إن استضافة كل
ّ
ّ
أميركية عمالقة
عسكرية
تلك الــدول لقواعد
مـنــذ  1990بــاإلضــافــة إل ــى اسـتـضــافــة قــواعــد
ألجـ ـه ــزة م ـخ ــاب ــرات أم ـي ــرك ـ ّـي ــة م ـت ـع ـ ّـددة دفــع
ّ
ّ
العدو
تلك الــدول للظن أنها باتت في مرتبة
اإلسرائيلي نفسه عند أميركا ،خصوصًا أنها
ّ
األميركية الجارية
الحروب
شاركت أيضًا في
ّ
ف ــي املـنـطـقــة م ــن دون ت ــوق ــف مـنــذ ع ــام 1990
ّ
ّ
السرية.
علنية ،وهــي غير الـحــروب
(بـصــورة
وح ـتــى مملكة الـقـهــر ال ـتــي صــارحــت الــراعــي
األمـ ـي ــرك ــي عـ ــام  2003ب ـم ـعــارض ـت ـهــا لـلـغــزو
األميركي للعراق ،شاركت ّ
بقوة في العدوان
األم ـي ــرك ــي ض ــد الـ ـع ــراق وأم ـ ّـدت ــه بــامل ـســاعــدة
والتمويل والضيافة للداللة على إذعانها).
لكن هيهات .فإن حظوة إسرائيل عند أميركا
ّ
والعدو
ال تضاهيها حظوة ،كما أن ثقة أميركا
اإلســرائ ـي ـلــي بــاس ـت ـمــرار حـكــم دول الـطـغـيــان
ّ
تاريخيًا  -كما يظهر
الخليجي هي ضعيفة
ّ
ّ
يتسرب تقطيرًا من وثائق دبلوماسية
فيما
ّ
ّ
اميركية .إن دولة العدو تسمح لدول الخليج
ّ
باقتناء ّ
األميركية
كميات هائلة من األسلحة
ّ
ّ
(وبما يعزز وضع الخزينة األميركية) لكن من

ّ ُ ّ
العسكرية املختلة
دون اإلخالل بموازين القوى
ج ـدًا لصالح ال ـعـ ّ
ـدو .وك ــان النظام السعودي
ّ
ً
يتوقع مثال الحصول على طائرات «إف »35
ّ
املتقدمة
أفهمته أن هذه الطائرات
لكن
أميركا ّ
ـوفــرة فـقــط ل ـل ـعـ ّ
وال ـس ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي
ـري ــة م ـتـ
فــي املـنـطـقــة الـعــربـ ّـيــة ،وإن ال ـطــائــرات األدن ــى
مرتبة مسموحة من قبل اللوبي اإلسرائيلي
للتصدير إل ــى دول الـخـلـيــج مــن أج ــل قصف
اليمن وتدميره ،وقصف من ترتأيه مصلحة
ّ
العدو اإلسرائيلي من أعدائه في املنطقة .لم
ّ
تكن قائمة التسلح هي املشكلة الوحيدة ،وقد
وافقت أميركا على قائمة مشتريات أخرى من
كل تلك الــدول ّبمليارات ال ــدوالرات .ال تمانع
أم ـيــركــا أن تـتـلــقــى امل ـل ـي ــارات م ــن ه ــذه ال ــدول

السعودي يحلم
النظام
ّ
ّ
باتفاقية أمنية تربط بين
واشنطن وكل دول الخليج

مقابل سالح ّ
ّ
أميركية كاملة
محدد وبسيطرة
ّ
(اعترفت الصحافة األميركية أن وزارة الدفاع
السعودية كانت ّ
ّ
تتقدم خالل الحرب الجارية
في اليمن بقائمة أهداف من أجل قصفها إلى
ّ
األميركية للموافقة عليها ،أو
وزارة الــدفــاع
تعديلها).
ل ـكــن ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي ط ـلــب أك ـث ــر م ــن ذلــك
ّ
باتفاقية
بكثير .كان النظام السعودي يحلم
ّ
ّ
ّ
األميركية
تفصيلية تربط بني اإلدارة
أمنية
وكل دول الخليج من أجل ضمان ديمومتها
النظام السعودي
وأمنها واستقرارها .طلب
ّ
ّ
األميركية اتفاقية موقعة تضمن
من اإلدارة
ح ـمــايــة أم ـيــركــا (وب ـك ــل اّل ــوس ــائ ــل ب ـمــا فيها
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ل ــو ت ــوف ــر) ألم ــن مـمـلـكــة آل
س ـ ـعـ ــود بـ ــوجـ ــه ك ـ ــل األخ ـ ـط ـ ــار والـ ـتـ ـح ــدي ــات
ْ
الطرفي
والـتـهــديــدات .لكن نشب خــاف بــن
حول الجملة األخيرة .أرادت أميركا التسليم
بحماية أميركا للمملكة من التهديدات على
ان تـكــون خــارجـ ّـيــة محض (وحـســب التقويم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي) ،ب ـي ـن ـم ــا ت ــرف ــض
ّ
السعودية ،ومعها كل دول الخليج ،التمييز
ّ
ّ
بني التهديدات الخارجية والداخلية .وهذه
الضمانة املطلقة أراده ــا آل سـعــود للطمأنة
بعد الــزلــزال املـصــري ورحـيــل حسني مبارك،
حليف أمـيــركــا وآل سـعــود (ورأى آل سعود
ّ
األميركية خذلت الحليف الوثيق
ان اإلدارة
َ
وأنـ ـه ــا كـ ــان ُم ـل ــزم ــة ب ــال ـس ـم ــاح ل ــه ب ـق ـتــل م ــن
يريد من شعبه للبقاء في الحكم ،ووافقتها

هذه ّ
القمة هي محاولة من أنظمة الخليج ألداء دور إسرائيل نفسه في المنطقة (أ ف ب)

إسرائيل في ذلــك) .لكن أميركا لم تستطع ان
توافق على هذا النوع من االلتزام .ماذا لو ان
ّ
العدو اإلسرائيلي ّقررت ذات يوم تغيير
دولة
نظام الحكم فــي اململكة؟ هــل ستأتي أميركا
وت ـصـ ّـد إســرائ ـيــل؟ حـتـمــا ،ال .كـمــا أن اإلدارة
األمـيــركـ ّـيــة وج ــدت صـعــوبــة بــالـغــة فــي الـتــزام
ّ
داخلية.
ضمان استقرار اململكة بوجه أخطار
ـارج ـ ّـي ــة :ت ـع ـلــم اإلدارة
وح ـت ــى ّ األخـ ـط ــار ال ـخ ـ ّ
األميركية أن اململكة تتفنن في عزو كل حركة
مـعــارضــة داخـلـ ّـيــة فــي تــاريـخـهــا إل ــى مــؤامــرة
ّ
ّ
ّ
العاملية إلى
الشيوعية
خارجية خطيرة ،من
ّ
ّ
ّ
الناصرية اإلقليمية إلــى املــؤامــرة الفارسية.
هذا هو ديدن آل سعود وديدن باقي سالالت
ّ
يتوصل الطرفان إلى اتفاق
النفط والغاز .لم
ّ
وال ـت ـحــديــات
ـار
ـ
ط
ـ
خ
األ
ـة
ـ
ي
ـ
ه
ـا
ح ــول ت ـحــديــد مـ
ّ
الـتــي يـتـ ّ
ـوجــب عـلــى أمـيــركــا ال ـتــدخــل ضـ ّـدهــا.
ّ
كما أن اميركا لم تكن في وارد توقيع اتفاقية
ّ
ّ
عسكرية ّ
مفصلة في هذا الشأن ،حتى
امنية
ّ
لــو تــوصــل الطرفان إلــى اتـفــاق بشأن تحديد
ماهية الخطر الخارجي.
لـكــن امل ــوض ــوع اإلي ــران ــي ك ــان ســائ ـدًا وح ــاول
ّ
األميركية
النظام السعودي ان يفاتح اإلدارة
بشأن مالحظاته واعـتــراضــه مقابل تنازالت
امـ ـ ـي ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــة .وأتـ ـ ـ ـ ــى آل سـ ـ ـع ـ ــود وص ـح ـب ـه ــم
إل ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن ب ــدع ــم ك ــام ــل مـ ــن ال ـح ـكــومــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـيــة ال ـت ــي ضـغـطــت ع ـلــى حـلـفــائـهــا
ف ــي ال ـكــون ـغــرس م ــن أجـ ــل ال ـض ـغــط ب ــدوره ــم
على إدارة أوباما لتقديم ثمن سياسي لتلك
الدول .ولقد ّ
ّ
سياسية
قدمت تلك الدول خدمة
ألوباما قبل الحضور إلى «كامب ديفيد» عبر
انـتـهــاج سـيــاســة نـفــاق فــي مــوضــوع االتـفــاق
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي :ف ـفــي ال ـع ـلــن ،أع ـل ـنــت دول
الخليج تأييدها فيما هي عارضته ّ
سرًا وفي
امل ــداوالت مع واشنطن .هي لم تــرد ان تحرج
الرئيس األميركي بعد إذاللــه في الكونغرس
على يد نتنياهو.
هــذا ال يعني أن آل سـعــود لــم يحصلوا على
ْ
ّ
تنازلي
أميركية :فلقد حصلوا على
تنازالت
ً
مـهـمـ ْـن (بالنسبة لـهــم) .أوال ،وافـقــت اإلدارة
ّ
ّ
األميركية على إضافة بند متعلق بالوضع
ال ـس ــوري إل ــى ج ــدول امل ـحــادثــات مــن دون ان
تلتزم املـســاعــدة املـيــدانـ ّـيــة فــي تغيير النظام
هـنــاك .ولـقــد أراد الحكم الـسـعــودي مــن خالل
ّ
التركية وإطالق العنان
تحالفه مع الحكومة
لــ«جـبـهــة الـنـصــرة» لـقـيــادة م ـعــارك «ال ـثــورة»
مــن أجــل إبـهــار واشنطن والـكــونـغــرس بزخم
ّ
يأت
السياسة السعودية الجديدة .ثانيًا ،لم ِ
ّ
السعوديان (ولـ ّـي العهد وولـ ّـي ّ
ولي
األميران
التغيير في داخل
قرار
كان
ًا.
و
عف
هكذا
العهد)
ّ
األس ــرة الحاكمة بتأييد وتــدخــل مباشر من
الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة .لـقــد قـلــب ه ــذا التغيير
ّ
وبقوة الجناح السديري
الذي أعاد إلى الحكم
(أو جـنــاح مــن الـجـنــاح الـســديــري ،بــاألحــرى)
املـ ــوازيـ ــن ف ــي داخ ـ ــل ال ـع ــائ ـل ــة ،ول ـق ــد ُسـجـلــت
اعتراضات من داخل نخبة العائلة ضد القرار

