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تتحكم الفوضى بدهاليز واشنطــ
«حروب أوباما» :حين ّ
ديما شريف*
ب�م�ح��ض ص��دف م�ت�ك��ررة رب �م��ا ،ي�ن�ش��ر الكاتب
والصحافي بوب وودورد كتبه دائمًا بعد فوات
األوان .فقبل أن ي�ص� ّ�وت الكونغرس األميركي
ف� ��ي ب� ��داي� ��ة  1991ع� �ل ��ى ق � � ��رار ش� ��ن «عاصفة
العراقي للكويت
الصحراء» ردًا على االجتياح ّ
قبل ستة أشهر ،عرف وودورد أن رئيس هيئة
األركان املشتركة في الجيش األميركي الجنرال
ك ��ول ��ن ب� � ��اول ي � �ع� ��ارض أي ع �م �ل �ي��ة عسكرية.

وع��وض عرض هذه املعلومة الهامة التي كان
ربما بإمكانها تغيير مسار األح��داث ،احتفظ
ّ
وودورد بالسر لنفسه أش�ه�رًا ع ��دة ،ونشرها
في كتابه الصادر في ذلك العام «ال�ق��ادة» (the
 .)commandersل��م تكن تلك امل��رة األول ��ى التي
يحجب فيها وودورد معلومات ه��ام��ة .فقبل
ذل��ك ،ف��ي  ،1987انتظر ال��ى م��ا بعد م��وت مدير
وليم
وكالة
االستخبارات املركزية (سي آي إيه) ّ
ّ
كايسي ،ليقول إن ه��ذا األخير اعترف له بأنه
علم بتحويل األموال إلى ميليشيا الكونترا في

نيكاراغوا ،في ما عرف بـ«إيران ــ كونترا» ،عبر
بيع األسلحة إلى طهران .وظهرت املعلومة في
كتابه «حروب سي آي إيه السرية  1986ــ »1987
الذي صدر الحقًا في العام نفسه.
ف��ي كتابه الجديد «ح ��روب أوب��ام��ا» ّ ،ال يفشي
وودورد سرًا كبيرًا ،إذ بات معلومًا أن الرئيس
باراك أوباما ضعيف ،يتالعب به الجيش كيفما
يريد .كيف ال ،وقد أقنعه جنراالت البنتاغون
ب��إرس��ال  17أل ��ف ج �ن��دي ف��ي ب��داي��ة  2009إلى
أفغانستان ،قبل أن يتخذ القرار الهام بإرسال
 40ألفًا آخرين بعد أشهر .إذًا ،ينقل الصحافي
ف��ي ج��ري��دة «واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» م�ع��ارك أوباما
ال��داخ �ل �ي��ة وك �ب��اش��ه م��ع ال�ع�س�ك��ر ف��ي موضوع
تصعيد الحرب «الصحيحة» في أفغانستان.
وك�ع��ادت��ه ف��ي كتبه ال�س��اب�ق��ة ،ي�ح��اول وودورد
أن يخبر الجميع (ق� � ّ�راءه وال�س�ي��اس�ي�ين) عدم
اس�ت�ط��اع��ة أح��د ال�ه��رب م�ن��ه .فالتفاصيل التي
ينقلها ع��ن ل �ق��اءات ثنائية وح�ت��ى أف�ك��ار ّ
أسر
ّ
ب�ه��ا ّأي ك��ان لنفسه (!) تنبئ ب��أم��ر م��ن اثنني:
إم��ا أن وودورد يتمتع ب�ق��درات خ��ارق��ة تسمح

يركز وودورد في كتابه
ّ
على صناعة قرار الحرب في
واشنطن دون االهتمام
بضحاياها في أفغانستان

أوباما خالل زيارته معبد كوتوكو إن البوذي في اليابان األحد (جيم يونغ ــ رويترز)

�ي أو قراءة
ل��ه ب��ال�ت�ن�ص��ت ع �ل��ى أي ل �ق��اء ث �ن��ائ� ّ
أفكار السياسيني والعسكريني ،أو أن الجميع
م �ت �ه �م��ون ب��ال �ت �س��ري��ب ،ح �ت��ى أوب� ��ام� ��ا نفسه.
الصحافي الذي كشف مع زميله في «واشنطن
فضيحة
ب ��وس ��ت» ك� ��ارل ب��رن �س �ت�ين ف ��ي 1973
ّ
«ووترغيت» ،أصبح على صلة قوية جدًا بكل
الفاعلني في واشنطن حتى استطاع الحصول
الوثائق وامل�ح��ادث��ات التي
على ه��ذا ال�ق��در م��ن
ّ
اعتمد عليها كتابه ،كما كل ما نشره من قبل.
ملفات سمحت ل� ً�ه ب��أن ينقل نقاشات مجلس
األمن القومي مثال بحرفيتها ،التي يفترض أن
تكون سرية جدًا .لكن هذا النقل بقي خاليًا من
أي نقد .هو ببساطة ال يحلل كثيرًا وال يعطي
رأيه في ما ينقله ،حفاظًا منه ربما على عالقاته
ّ
باملسربني ،أي السياسيني أنفسهم.
ع ��رض ع �ض�ل�ات وودورد ف ��ي ال �ح �ص��ول على
املعلومات يبدأ في الفترة التي سبقت انتخاب
أوب��ام��ا ،ف��ي تشرين األول  ،2008وينتهي بعد
نقل الجنرال ديفيد بترايوس م��ن ال�ع��راق الى
أفغانستان ،ف��ي ح��زي��ران  .2010نتعرف خالل

ه��ذه الفترة على سير الحرب في أفغانستان،
ل�ك��ن م��ن واش �ن �ط��ن .ال ن�ت��وق��ف ع�ن��د الضحايا
امل ��دن� �ي�ي�ن ،وس � �ق� ��وط األب � ��ري � ��اء واألط� � �ف � ��ال في
هجمات ال�ط��ائ��رات م��ن دون ط� ّي��ار ،إال مل��ام��ًا .ال
يكترث وودورد لذلك ،ويركز كل اهتمامه على
واشنطن ،حيث كان جنراالت الجيش يشترون
أسلحة جديدة استباقًا لحرب مقبلة قد تقع في
 2015أو  .2020ويتابع الكتاب بدقة تفاصيل
اإلعداد لزيادة الجنود في أفغانستان منذ أول
اجتماع ملجلس األمن القومي حول الحرب في
 23كانون الثاني ،بعد ثالثة أيام على تنصيب
أوباماّ .
ورغم أن محور الكتاب هو الخطوات التي أدت
إلى زيادة عدد الجنود في أفغانستان ،يكتشف
القارئ معلومات أخ��رى هامة .فأحد األسباب
التي دفعت هيالري كلينتون إلى املوافقة على
خصمها
أن تكون وزي��رة للخارجية في ينّإدارة ّ
اللدود ،إقناع مساعدها م��ارك ب لها أن ذلك
ق��د يفتح ال�ب��اب أمامها بعد أرب��ع س�ن��وات كي
تكون نائبًا للرئيس ،حني يتخلى أوب��ام��ا عن
جوزف بايدن .استخبارات األردن من جهتها،
كانت «مملوكة» م��ن قبل ال�ـ«س��ي آي إي��ه» كما
أخبر مديرها مايكل هايدن أوباما في التاسع
من كانون األول  ،2008قبل تنصيبه رئيسًا.
ّلكن ربما أه��م ينّما يمكن استنتاجه من الكتاب
أن أوباما لم يع أحدًا في إدارته سوى نائبه.
ف�ك��ل امل �س��اع��دي��ن وامل��وظ �ف�ين وال� � ��وزراء جاؤوا
نتيجة اق �ت��راح م��ن مستشاريه وامل�ق��رب�ين منه
الذين ق��رروا عنه .فوجد نفسه بعد فترة يبدأ
الذين فوجئ بهم
باالستغناء عن األش�خ��اص ّ
يستطيع
ال
�ه
�
�
أن
خ�ل�ال والي� �ت ��ه ،وت��وص��ل إل ��ى
ّ
العمل معهم .ه��ذا األم��ر يمكن إرج��اع��ه إل��ى أن
الرئيس حديث العهد بالسياسة في واشنطن،
ال �ت��ي دخ�ل�ه��ا ع ��ام  ،1997ول ��م ي�ن�س��ج عالقات
كثيرة م��ع أش�خ��اص خ��ارج مدينته شيكاغو.
ّ
فكل مستشاريه ،هم أصدقاؤه من املدينة ،أتوا
معه إلى واشنطن ويتوقون إلى الرحيل عنها.
األس� � ��اس ه �ن��ا ه ��و دي �ف �ي��د إك� �س� �ل ��رودّ .
تعرف
مستشار الرئيس األول إل��ى أوب��ام��ا في .1992
صداقتهما تعمقت م��ع م��رور ال��و ّق��ت ،فأصبح
إكسلرود مستشار الرئيس في كل مرة ترشح
فيها إل��ى منصب سياسي .حني وص��ل أوباما
إل��ى ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ،ك��ان طبيعيًا أن يحصل
إك �س �ل��رود ع�ل��ى م�ن�ص��ب م��ا ف �ي��ه .أول نصيحة
أعطاها املستشار لرئيسه ه��ي توظيف راحم
عمانوئيل ،صديقه منذ  25عامًا ،رئيسًا ملوظفي
البيت األبيض .وربما هنا بدأت املشاكل.
كان لعمانوئيل رأي بطبيعة الحال في اختيار
من سيعمل معهم ،إلى جانب يده الطولى في
اخ�ت�ي��ار وزراء ومساعدين ألش�خ��اص آخرين.
أب� ��رز ض �ح��اي��اه ك ��ان م�س�ت�ش��ار األم� ��ن القومي

االقتصادية
الحمائية
الليبية إلى
ّ
ّ
العودة ّ
ياسين تماللي*
ُ ّ
�زم ب��أن ليبيا ف��ي طور
م��ن ال�س��اب��ق ألوان ��ه ال �ج�
ال�ت��راج��ع ع��ن سياسة االن�ف�ت��اح على الرأسمال
األجنبي التي شرعت في تطبيقها في منتصف
ال�ع�ق��د ال �ح��ال��ي ،ب�ع��د رف ��ع ال �ع �ق�ّ�وب��ات الدولية
عنها .لكن بعض امل��ؤش��رات ت��دل على سعيها
إلى فرض رقابة أكثر صرامة على االستثمارات
ال �خ��ارج �ي��ة ف �ي �ه��ا (خ� � ��ارج ق� �ط ��اع املحروقات
بطبيعة الحال) .أحدث هذه املؤشرات اثنان.
امل��ؤش��ر األول ،ه��و ت�ص��ري��ح لرئيس الحكومة
(أم �ي��ن ال �ل �ج �ن��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة) ف ��ي مطلع
تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري .قال البغدادي

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج

غرف
امل �ح �م��ودي ،ف��ي اج �ت �م��اع م��ع م �س��ؤول� ّ�ي
ّ
التجارة والصناعة والزراعة الليبية ،إن «لكل
ال�ل�ي�ب�ي�ين األول ��وي ��ة امل �ط �ل �ق��ة ف ��ي م �م��ارس��ة كل
أن � ��واع األع �م ��ال واألن �ش �ط��ة دون أن تنافسهم
ُ
التي ستعمل معهم ومن
ال�ش��رك��ات األجنبيةّ ،
خ�ل�ال� �ه ��م» .وأض � � ��اف إن «ال � �ش ��رك ��ات الليبية
س�ي�ج��ري إش �ه� ُ
�اره��ا وإع �ط��اؤه��ا اإلذن بالعمل
تزيد عن الحصول على
ب��إج��راءات مبسطة ،ال ّ
ال��رق��م الضريبي وال�س�ج��ل ال�ت�ج��اري» .م��ا دافع
هذا التضييق على املتعاملني األجانب مقابل
تشجيع ن�ظ��رائ�ه��م امل�ح�ل�ي�ين؟ ليبيا ،ع�ل��ى رأي
ال� �ب� �غ ��دادي امل� �ح� �م ��ودي« ،ل �ي �س��ت ب �ح��اج��ة إلى
اس�ت�ث�م��ارات نقدية واردة م��ن ال �خ��ارج ،ب��ل إلى
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الخبرة واملساندة الفنية ال غير».
امل��ؤش��ر ال�ث��ان��ي ع�ل��ى س�ع��ي ال�س�ل�ط��ات الليبية
ّ
إل ��ى ال �ح��د م��ن االس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة خارج
ّ
امل � �ح� ��روق� ��ات ،ه� ��و رد ف �ع �ل �ه��ا ع� � ُل ��ى فضيحة
«م� �ص ��رف ال� �ص� �ح ��اري» ال � ��ذي اك��ت �ش��ف قيامه
ب �ت �ج��اوزات ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ن��ح ت�س�ه�ي�لات لبعض
ال��زب��ائ��ن ،م�ق��اب��ل ض�م��ان��ات غ�ي��ر ك��اف�ي��ة .ويبدو

سيعود القطاع المصرفي
قوميًا
الليبي كما كان،
ّ
غبطة
محضًا ،وستتحول
ُ
صندوق النقد الدولي بتقدم
مسار «إصالحه» إلى أسف
ّ
أن ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ب�ص��دد التحقيق ف�ي�ه��ا .فور
اندالع هذه الفضيحة ،أعلنت اللجنة الشعبية
العامة َ
عزمها على «إل�غ��اء ال�ش��راك��ة األجنبية
ف��ي امل�ص��ارف الليبية» ( 19باملئة م��ن رأسمال
مصرف الصحاري ملك للمجموعة الفرنسية
بي باريبا).
بي آن ّ
ُي��ذك��ر أن إح� ��دى ال �ع��واق� َ�ب امل �ب��اش��رة لتطبيق
هذا التوجه ستكون وق��ف مسار ش��راء «بي آن

بي باريبا» أغلبية أسهم امل�ص��رف ،ما تتيحه
ل��ه «ات�ف��اق�ي��ة ال�ش��راك��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة» املوقعة
معه في  .2007أما إذا طبق بصورة راديكالية
�ة ،ف�س�ي�ت�م�خ��ض ع ��ن ش� ��راء متعاملني
وش��ام �ل� ّ
ليبيني كل املساهمات الخارجية في رساميل
ستة مصارف .بهذه الصورة ،سيعود القطاع
امل �ص��رف��ي ال �ل �ي �بُ��ي ك �م��ا ك � ��ان ،ق��وم �ي��ًا محضًا،
وستتحول غبطة صندوق النقد الدولي بتقدم
مسار «إص�لاح��ه» إل��ى أس��ف (التقرير املنشور
في تشرين األول (أكتوبر) .)2010
وس � �ب � �ق� ��ت «ق � �ض � �ي� ��ة م � � �ص � ��رف الصحاري»
تصريحات عنيفة ّ
حملت مشغليه الفرنسيني
م �س��ؤول �ي��ة ت ��راج ��ع ص ��اف ��ي أرب ��اح ��ه ف ��ي سنة
 2009ب �م ��ا ي� �ق ��رب ال� �ن� �ص ��ف .وق � ��د وج � ��ه هذه
االت �ه��ام��ات إل�ي�ه��م ف��ي منتصف ت�ش��ري��ن األول
(أك� �ت ��وب ��ر) امل ��اض ��ي رئ �ي ��س ج �م �ع � ّي��ة املصرف
العامة ،حامد الحضيري ،م��ؤك�دًا أن�ه��م كإدارة
تنفيذية «ل��م ي�ل�ت��زم��وا ب�ل��وائ��ح ال�ب�ن��ك املركزي
وتنظيماته».
وب ��دت ت�ص��ري�ح��ات م�ح��اف��ظ امل �ص��رف املركزي،
فرحات بن قدارة ،بشأن هذه الفضيحة انعكاسًا
ملوقفه الحرج .فهو عالق بني مطرقة «تشجيع
االستثمار األجنبي» ،التي يشهرها في وجهه
ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ،وس � �ن� ��دان مخاوف
املتعاملني الليبيني من ازدياد سطوة الرأسمال
ُ
الربح فيه مضمون
األجنبي في قطاع مصرفي،
ّ
بالنظر إلى ارتفاع موارد البالد املالية .وحمل

