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سياسة
تقرير

بندر اإلماراتي :الجيل
الجديد من حكام العرب
عامر محسن
قــد ال يكون اســم يوسف العتيبة معروفًا فــي بــاد العرب،
ّ
ولكنه ،بحسب قصة ّ
مطولة عنه في «الهافينغتون بوست»،
ّ
يتجه ألن يصير «مـلــك» واشـنـطــن العاصمة ومناسباتها
وحفالتها ،وكواليس السياسة فيها .صــورة الدبلوماسي
الخليجي الذي يقتحم عالم واشنطن بماله ونفوذه ،فيصير
ج ــزءًا مــن املدينة وقريبًا الــى السياسيني ،أســس لها بندر
بــن سـلـطــان فــي الـثـمــانـيـنـيــات :اقـتـنــى قـصـرًا عـلــى ضفاف
ّ
نهر «بوتوماك» ،واكتسب عــادات أميركية (حتى انــه صار
من املشجعني املتحمسني لفريق «داالس كاوبويز» ،يرسم
ش ـع ــاره ع ـلــى طــائــرتــه ال ـخــاصــة وي ـســاهــم ف ــي رأس ـم ــال ــه)،
وبنى عــاقــات وثيقة مــع محترفي السياسة فــي العاصمة
و ،ب ـخــاصــة ،نخبتها الـجـمـهــوريــة .ك ــان ب ـنــدر يـتـعــامــل مع
األميركيني ضمن «شروطهم» ـ ـ حتى في ما يتعلق باملوقف
ـادم للعرب ،بل أن اجتماعًا دوريًا
من اسرائيل ـ ـ
ٍ
بشكل صـ ٍ
كان ُيعقد للسفراء العرب في واشنطن ،تحت راية التنسيق
والعمل املشترك ،لم يكن بندر ّ
يهتم حتى لحضوره.
يوسف العتيبة ،الذي درس في «جورجتاون» وجامعة الدفاع
الوطني (التي تسعى اميركا ،بحسب وثائق خارجيتها ،أن
ّ
يمر بها أكبر عدد ممكن من طواقم وزارة الدفاع االماراتية)
قد ّ
ٌ
قصر منيف ،ايضًا ،في ضواحي
يتفوق على بندر .له
العاصمة ،يقيم أبــذخ الحفالت في املدينة ،وينثر املــال على
السياسيني وشركات اللوبي واملصالح الخاصة ّ
(تبرع واحد
ملستشفى األطفال في واشنطن بلغت قيمته أكثر من 150
مليون دوالر) .كما تؤكد وثائق الخارجية ـ ـ ويبدو أن هذا
ّ ّ
هو االنطباع الذي يجهد لبثه ـ ـ انه «أميركي املظهر والسلوك»
و»منسجم الى حد بعيد مع الثقافة والسياسة األميركيتني».
ّأم ــا سـيــاسـيــا ،ف ـحـ ّـدث وال ح ــرج .فــي التحقيق الصحافي،
يقول ريتشارد بور الجمهوري ،رئيس لجنة االستخبارات
في مجلس الشيوخ أنه يقضي مع العتيبة وقتًا أكثر من أي
ّ
شخص آخر؛ كما نتعلم أن السفير االماراتي «قريب جدًا»
ٍ
من نظيره االسرائيلي وهما ،يقول مسؤول أميركي رفيع
املستوى« ،يتفقان على كل شيء تقريبًا»ّ .
تحرك سياسة
العتيبي فــي واشنطن رغبتان أساسيتان :محاربة ايــران،
ومـنــع التغيير فــي ال ـشــرق األوس ــط (خــاصــة عـبــر حــركــات
مسؤول خليجي دعا ،صراحة وعلنًا،
اسالمية)؛ فكان ّأول
ٍ
ال ــى ض ــرب ايـ ــران ،وعـمــل ســويــة مــع الـلــوبــي االســرائـيـلــي ـ ـ
تـقــول «هافنغتون بــوســت» ـ ـ لــدعــم حكم السيسي وحض
الحكومة األميركية على تسليمه أسلحة متطورة .أمــا في
وثائق «ويكيليكس» ،فنجد اسمه وهو ّ
يحث حكام االمارات
على تفعيل الحظر االقتصادي على ايــران ،أو حني يطمئن
حلفاءه الى أن دولته ستمنح تأشيرات لالعبني اسرائيليني
سيشاركون في دورة لكرة املضرب.
الجيل السابق من الحكام العرب ،كالشيخ زايد وامللك فيصل،
حرص على بناء صور ٍة «عربية»« ،محلية» ،للقائد ،مع الترويج
ملــزاعــم حــول مشاعرهم القومية وحرصهم على فلسطني
ٌ
أشخاص
(وان كانت سياساتهم الفعلية في مكان آخــر).
كـيــوســف العتيبة وأن ــور عشقي هــم نــذيـ ٌـر لـجـيـ ٍـل جــديــد ال
تثقله مثل هــذه االدعـ ــاءات ،وال يـشـعــرون بتناقض داخلي
حني يتآمرون مع األميركان أو يعملون مع الصهاينة ،بل
هم يتماشون ،ببساطة ،مع ثقافتهم وقناعاتهم و»تربيتهم».
ً
ب ــدال مــن أن يستعمرنا الـغــرب مـبــاشــرة ،صــار يـصـ ّـدر لنا
حـكــامــا مــن انـتــاجــه ،اسـمــاؤهــم عــربـيــة ،ولكنهم يـمــارســون
عملهم كــأي ضــابــط اسـتـعـمــاري قــديــم .امـتــدح دبلوماسي
اسرائيلي رفـيــع ،حــن سئل عــن العتيبة« ،وق ــوف اسرائيل
ّ
والدول العربية سوية… فالنتيجة تكون قوية» .في ظل هذا
الجيل الجديد من صانعي السياسة ،ال يجب أن تكون هناك
ٌ
أوهام حول مكان الخليج ودوره ،ومعنى الرهان على أنظمته
بالنسبة الى فلسطني وقضايا التحرر وصراعنا مع الغرب؛
اال أن الكثير من العرب ما زالوا يسيرون ،وهم يعلمون تمامًا
مــا يفعلون ،فــي منظومة يوسف العتيبة و»أصــدقــائــه» في
واشنطن وتل ابيب.

تزايد المؤشرات بشأن تسريع
تبرز مؤشرات اقليمية
الى احتمال تسريع االنتخابات
الرئاسية في لبنان ،في
ضوء تطورات األحداث في
سوريا وما يجري على الخط
السعودي ـ االيراني

هيام القصيفي
ال ينظر الى الرئاسيات اللبنانية ،كما
جرت العادة ،اال من خالل التفاهمات
االقليمية والدولية .وما يحدث حاليا
عـلــى املـسـتــوى ال ـس ـعــودي ـ ـ االيــرانــي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ضـ ــاعـ ــف امل ـ ــؤش ـ ــرات
ال ـت ــي س ـبــق ال ـحــديــث عـنـهــا لـتـســريــع
االنتخابات الرئاسية ،بعدما كان قد
جمد املـلــف فــي انـتـظــار ترتيبات بني
الــريــاض وط ـهــران وواش ـن ـطــن ،تــؤدي
في احد جوانبها ،مع اليمن والعراق
وســوريــا ،إلــى انـتـخــاب رئـيــس جديد
للبنان.
ي ـن ـق ـســم ال ـح ــدي ــث ع ــن اح ـت ـم ــاالت قــد
تنهي الجمود فــي ملف الرئاسة الى
ش ـقــن ،االول يـتـعـلــق بــوضــع ســوريــا
وتطوراتها االخـيــرة ،والثاني يتعلق
بالترتيب السعودي ـ ـ االيراني برعاية
اميركية.
ثبت ان الحديث عن الخوف الروسي
من انهيار النظام السوري قبل أسابيع
لــم يـكــن عـبـثـيــا .ال بــل ان ال ـكــام الــذي
ارفــق بمعلومات دقيقة عــن االرضية
الـتــي اع ــدت لها موسكو للتدخل في
سوريا ،بات امرًا واقعًا ،بعدما كشفت
روس ـيــا بنفسها ع ـنــه ،وان لــم تظهر
كــافــة اوج ـهــه بـعــد .فـبـقــدر مــا تخشى
روس ـيــا مــن انـهـيــار الـنـظــام ال ـســوري،
تحاول جاهدة ابقاء قاعدة لها على
البحر املتوسط ،ما ضاعف من حاجة
وجودها في الساحل السوري ،اضافة
الـ ــى اح ـت ـم ــاالت ان ـت ـق ــال ق ـلــب ال ـن ـظــام
الى هذه املنطقة ،وما يمكن ان يمثله

ذلــك مــن ارتـ ــدادات على واق ــع ســوريــا.
ول ــم يـكــن صــدفــة ان تـتــزامــن االطــالــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروس ـي ــة م ــع م ــا يـحــدث
فــي ادل ــب وع ـلــى م ـشــارف دم ـشــق .كل
هــذه املتغيرات العسكرية تترافق مع
حديث ديبلوماسي دولــي عــن احياء
«جنيف  »1وعن سيناريوات املرحلة
االنـتـقــالـيــة كــاطــار لـلـحــل فــي ســوريــا.
املفارقة ان املعلومات التي نقلت خوف
روسـ ـي ــا م ــن سـ ـق ــوط ال ــرئ ـي ــس ب ـشــار
االس ــد ،وسعيها ال ــى حـمــايـتــه ،وقبل
ان تصبح عالنية عبر وسائل االعالم
االسرائيلية واالميركية ،ترافقت مع
ت ـصــور روس ــي لـلـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة،
كممر حتمي يستبق االن ـه ـيــار ،عبر
شـخـصـيــات س ـبــق ان ج ــرى الـحــديــث
عنها كالوزير فاروق الشرع والعميد
م ـنــاف طـ ــاس ،ل ـق ـيــادة ه ــذه املــرحـلــة.
ومــن التقى طــاس اخـيــرا فــي باريس
خرج بانطباع ان االخير يضع نفسه
في قلب هذه االحتماالت.
ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن وص ـ ـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـصـ ــور
بالتكهنات ،مــا دام الـشــق االول منه،
اي التدخل العسكري الروسي ،اصبح
امرًا واقعًا ،ألن الخشية الروسية على
النظام يقابلها الحرص على حماية
املنطقة الساحلية ،ما يعزز الفرضيات
بالذهاب الى حلول سياسية تنطلق
من «جنيف .»1
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،يـ ـ ـج ـ ــري ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مــع
التطورات السورية ،كواحد من امللفات
التي يتقاطع فيها الدوران السعودي

انتظار لما يجري
على خط السعودية
ايران للتحرك في
اتجاه الرئاسيات

الكالم االميركي عن استقرار الحكومة حقيقي
برغم دعم التظاهرات (هبثم الموسوي)

واالي ــران ــي ،على غ ــرار مــا يحصل في
اليمن وال ـعــراق .وهــذا التقاطع يأخذ
لبنانيًا مدى اوسع في االيام االخيرة،
الن اي حل في سوريا قد يسبقه حل
في لبنان ،وال سيما مع بروز سلسلة
م ــؤش ــرات ق ــد تـمـثــل دف ـعــا ف ــي ات ـجــاه
تسريع االنتخابات.
ال شــك فــي ان االن ـظ ــار تـتــوجــه نحو
اقرار االتفاق النووي في الكونغرس
االم ـ ـيـ ــركـ ــي .وك ـل ـم ــا اق ـ ـتـ ــرب امل ــوع ــد،
تضاعف ره ــان الــذيــن يعتقدون انه
ي ـم ـثــل اول خـ ـط ــوة ن ـح ــو تــرت ـي ـبــات
ف ــي امل ـن ـط ـقــة يـسـتـفـيــد مـنـهــا لـبـنــان.
وال ـكــام الـسـعــودي بـعــد زي ــارة امللك
سلمان بن عبد العزيز الى واشنطن
حـ ــول االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وان ـع ـكــاســه
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،سـ ـم ــح ب ــاس ـت ـخ ــاص
اح ـ ـت ـ ـم ـ ــاالت اي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ت ـ ـصـ ــب فــي
املنحى ذاته .علما ان تطورات اليمن
العسكرية ،جاءت في اعقاب الزيارة
امللكية ال ــى واشـن ـطــن ،وتــرافـقــت مع
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عقدة التعيينات األمنية ال تزال على
حالها .الفكرة َاألخيرة التي اقترحت
ل ـح ـل ـهــا ل ــم تـ ـل ــق ت ـج ــاوب ــا ب ـع ــد مــن
كافة القوى السياسية .هذه الفكرة
يـسـ ّـوقـهــا السفير األمـيــركــي ديفيد
هـيــل ،والـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط عبر
الوزير وائل أبو فاعور .وتنص على
ترقية العميد شــامــل روك ــز ،وقــادة
املناطق وعمداء مرشحني لعضوية
املجلس العسكري ،إلــى رتـبــة لــواء.
وبـحـســب م ـصــادر سياسية رفيعة
املستوى ،لم يوافق العماد ميشال
عــون على املقترح ،بانتظار معرفة
آراء ب ــاق ــي ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة .أمــا
تيار املستقبل ،فيعارضها ،وكذلك
ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ال ـت ــي بـ ــدأت عمليًا
إجــراءات إحالة روكز على التقاعد.
وبحسب املـصــادر ،فــإن روكــز أبــدى
موافقته عليها ،إال أنه قال لسائليه
إن ــه ال يــريــد أن ي ـكــون بــرتـبــة ل ــواء،
وأن ي ـق ـض ــي خ ــدمـ ـت ــه فـ ــي م ـك ـتــب.
وب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،ج ــرى اق ـت ــراح أن
ُ َ
تــضــم كــل وح ــدات ال ـقــوات الخاصة
ُ
إلى قطعة واحــدة ،ويصبح قائدها

