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أسعد أبو خليل *
ّ
يتجرأ إعالم آل سعود على رئيس أميركي
ال
ّ
إل في سنته األخيرة ،عندما يصبح الرئيس
باملفهوم األميركي «بطة عرجاء» .لكن جرأة
إعالم آل سعود ال تتناسق مع أمــراء وملوك
آل سـ ـع ــود :هـ ـ ــؤالء ي ـس ـت ـق ـب ـلــون وي ـن ـح ـنــون
ّ
أمـ ــام أي م ــوظ ــف أم ـيــركــي مـ ـ ّـار ف ــي بــادهــم
—ح ـت ــى ل ــو كـ ــان ف ــي مــرت ـبــة ن ــائ ــب مـســاعــد
م ـســاعــد ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر .ل ـكــن أن ـظ ـمــة الـخـلـيــج
ضــاقــت ذرع ــا بــأوبــامــا وه ــي أطـلـقــت العنان
إلعــام ـهــا ال ــدع ــائ ــي ك ــي ي ـعـ ّـبــر ع ــن حـنـقـهــم.
ّ
هـ ـ ــؤالء ع ـت ـب ــوا ع ـل ــى أوبـ ــامـ ــا ألن ـ ــه ل ــم ي ـشــن
لهم حــروبــا أكـثــر ،تــزيــح عــن دروب ـهــم بعض
األنـظـمــة غـيــر الـخــاضـعــة ملشيئة آل سـعــود.
ّ
األميركية حــول العالم ال تكفيهم،
الـحــروب
ويطالبون باملزيد .لقد جرح اوباما مشاعر
ّ
حــكــام الـخـلـيــج وم ـلــك األردن ،ول ـيــس أمــامــه
ّ
غير التذمر .لم يعد التهديد بالتحالف مع
االتحاد السوفياتي يخيف أحدًا.
لــم تـكــن املـقــالــة الـطــويـلــة لجيفري غــولــدبــرغ
ّ
ع ــن «ع ـق ـيــدة أوب ــام ــا» ف ــي مـجــلــة «اتــان ـتــك»
عـ ّ
ـاديــة :امل ـقــاالت الطويلة تغيب عــن اإلعــام
في القرن الواحد والعشرين وعهد الكراريس
والـ ـكـ ـت ـ ّـيـ ـب ــات انـ ــدثـ ــر مـ ــع ان ـ ــدث ـ ــار االت ـ ـحـ ــاد
ّ
مبنية على محادثات
السوفياتي .واملقالة
طويلة بني أوباما وبني غولدبرغ .والطريف
ان إعـ ــام الـخـلـيــج الـ ــذي ثـ ــارت ثــائــرتــه ضد
املقالة ّ
حيد في نقده الكاتب ،مع ان موضوعه
م ـ ـتـ ــازم مـ ــع مـ ــوضـ ــوع أوب ـ ــام ـ ــا وع ـق ـي ــدت ــه.
وغولدبرغ قريب من فريق اللوبي السعودي
في العاصمة واشنطن ،لكنه أقرب حتمًا إلى
اللوبيان
اللوبي اإلسرائيلي األم ،وإن كــان
ّ
ْ
جناحي للوبي واحد فاعل ومؤثر.
باتا مثل
وغ ــول ــدب ــرغ حـ ــاز م ـن ــذ ب ــداي ــة ع ـه ــد أوب ــام ــا
(وحـتــى منذ سـنــواتــه فــي مجلس الشيوخ)
على قــرب استثنائي منه ،والسبب فــي ذلك
س ـيــاسـ ّـي م ـحــض .لـقــد ق ـ ّـرر أوب ــام ــا ان يـنــال
ّ
الطيعة
رضــى اللوبي اإلســرائـيـلــي وأدوات ــه
ّ
فتقرب مــن هــذا الصهيوني
فــي الكونغرس
الـ ـ ـص ـ ــادح .ع ـل ــم أوبـ ــامـ ــا ف ــي ب ــداي ــة حـمـلـتــه
ّ
االنتخابية في عام  2008ان بعض كالمه عن
الشرق األوسط —وإن لم يحد يومًا عن دعم
الكيان الصهيوني الغاصب— أزعج أقطاب
اللوبي .فمفردات الكالم عن الشرق األوسط
فــي أمـيــركــا ُمـنـتـقــاة بـعـنــايــة شــديــدة خشية
الخطل ،ولهذا فإن خطاب هيالري كلينتون
ّ
ع ــن الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ال يـخـتـلــف ال ـب ــت ــة عن
املــرشـحــن الـجـمـهـ ّ
ـوريــن ألن حفظ املـفــردات
ت ـل ــك ه ــي م ــن ضـ ـ ـ ــرورات ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي
ال ـط ـمــوح ه ـنــا .وأوب ــام ــا ،ال ــواث ــق م ــن نفسه
فــي مـجــال الـسـيــاســة الـخــارجـ ّـيــة ،ألنــه وصــل
إلــى سـ ّـدة الرئاسة عليمًا بها خالفًا للكثير
مــن الــرؤســاء ،أراد الـتـحـ ّـرر مــن تلك املـفــردات
ً
ّ
سياسيًا جراء ذلك .وهكذا
قليال لكنه عانى
اسـتـعــان أوبــامــا بـغــولــدبــرغ إلرس ــال رسائل
ّ
دوري ــة لدولة الـعـ ّ
ّ
ـدو اإلسرائيلي
ود وحنان
وأبواقها في الكونغرس األميركي .وقد زاد
أوباما من استعانته بغولدبرغ بعد ان الحت
ّ
التوصل إلى اتفاق نووي
في األفق عالمات
بني إيران والدول الست .أي أن غولدبرغ هو
صلة الوصل بني أوباما واللوبي اإلسرائيلي
ودولة الكيان الغاصب.
ل ـكــن ملـ ــاذا غ ــول ــدب ــرغ؟ ألن ــه إســرائ ـي ـلــي (هــو
ّ
الجنسية) ّ
تدرب في العمل الصحافي
مزدوج
ّ
فــي مطبوعات صهيونية (مـثــل «ف ــوروارد»
و«جـيــروزالـيــم بــوســت») قبل أن ينتقل إلى
ال ـص ـحــافــة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة «امل ـح ـت ــرم ــة» ،مثل
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» وغ ـي ــره ــا .وتـ ـط ـ ّـوع في
جيش االحتالل (هو يقول عن سنوات خدمته
فــي جيش الـعـ ّ
ـدو أنــه كــان ّ
سجانًا فقط ،كأن
ّ
ّ
قمع املساجني السياسيني من الفلسطينيني
هو عمل سلمي) ويعمل في الصحافة فقط
لرصد األخـطــار املحيقة بــدولــة الـعـ ّ
ـدو .وهو
ك ــان قــد ّأي ــد ب ـشـ ّـدة ال ـع ــدوان األم ـيــركــي على
العراق قبل عام من بدئه (في عام ّ  2010نشر
غــولــدبــرغ مقالة على مـ ّ
ـدونـتــه عني بعنوان
«ومن يكون العربي الغاضب هذا» ،أعلم فيها
قراءه أنني أدعو —يا للهول— إلى «تدمير»
دولــة إسرائيل) .أي ان اختيار غولدبرغ من
قبل أوباما لإلفصاح عن مكنوناته هو عمل
سياسي مقصود.
هناك عدد من اإلشارات التي أطلقها أوباما
فــي املقالة .والكاتب فــي «واشنطن بوست»
ّ
والسعودية)،
(والـقــريــب مــن ســاالت األردن
ديفيد أغـنــاتـيــوس ،الحــظ أن الـكــام املرسل
ّ
الخارجية ينتظر عادة
للرئيس عن السياسة

تقاعد الرئيس عن منصبه :أي ان الصراحة
ّ
الخارجية عادة ال
في الحديث في السياسة
ّ
ينقط بها رئيس إال في مذكراته ،وبخفر .إن
اختيار أوبــامــا لهذه اللحظة (وقـبــل زيارته
ُاملـ ـق ـ ّـررة إل ــى ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة) فـيــه مــن اإلشـ ــارات
ّ
السلبية الــواضـحــة واملهينة لــدول الخليج.
وه ــو أرس ــل لـهــم أن ال ـشــرق األوس ــط لــم يعد
ّ
حيوية» ألميركا كما كانت
منطقة «مصالح
قبل عقود :ال تستورد أميركا من النفط من
الشرق األوسط أكثر من  ٪١٣فقط (نحو ٪٨
ّ
السعودية) .لم تعد اململكة في املوقع التي
من
ّ
ّ
كانت عليه في أوج قوتها في السبعينيات
مــن ال ـقــرن امل ــاض ــي .كـمــا ان أوب ــام ــا عـ ّـبــر من
ّ
دون مواربة عن ضيق من حكام املنطقة ومن
شعوبها .وه ــذا ّ الضيق ليس مـحـصــورًا ّ به
(خــافــا ملــا يتمنى طغاة الخليج) :فاملرشح
دونالد ترمب صـ ّـرح عبر السنوات عن ّ
تبرم
ـوديــة وع ــن عـنـصـ ّ
مــن الـسـعـ ّ
ـريــة ضــد الـعــرب،
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى عـنـصــريـتــه ال ـفــاض ـحــة هــذه
ّ
ّ
السعودية في
األيام (حتى جون كيري انتقد
ّ
حملته االنتخابية في عام .)٢٠٠٤
وعــدم إيــاء مطالب حـ ّـكــام الخليج األولـ ّ
ـويــة
التي يريدونها يترافق مع عنصر أساس في
ّ
الرئاسية التي
عقيدة أوبــامــا ،وفــي العقائد
ستليها :أن الصني ستكون على مدى سنوات
ّ
األميركية
وعقود الشغل الشاغل للحكومة
ألن واشنطن ترى فيها الخطر الرئيس ليس
فـقــط بالنسبة إل ــى مصالحها االقـتـصـ ّ
ـاديــة
بــل بالنسبة إلــى هــدف وحــدانـ ّـيــة سيطرتها
ّ
العاملية .ال تخشى أميركا من روسيا (على
امل ــدى الـطــويــل) بـقــدر مــا تخشى مــن الصني
ّ
استراتيجية ومن
ملا لها من ثروات وقــدرات
تنامي ّ
قوة مضطرد.
ّ
وقد أخذ أوباما الفرصة كي يرد على أقاويل
ونقد طغاة الخليج له .فمحمد بن زايــد قال
ّ
عنه إنه «ليس محل ثقة» ،والطاغية األردني
ق ــال إن ــه يـثــق «ب ــال ـق ـ ّـوة األم ـيــركـ ّـيــة أك ـثــر من
أوباما نفسه» ،ولقد وصل هذا النقد ألوباما
ّ
ّ
األميركية
(يـظــن طـغــاة الـعــرب ان الحكومة
ّ
ّ
التي تتجسس على أنجيال ميركل ستتردد
ق ـب ــل ان ت ـت ـجـ ّـســس ع ـل ــى م ـك ــامل ــات ـه ــم) ال ــذي
انتحى جانبًا بامللك األردني وأعلمه أنه علم
ّ
وج ــه لــه نـقـدًا أم ــام أعـضــاء الكونغرس
بــأنــه ّ
ّ
وأنــه يفضل لــو انــه يـصــرح بنقده لــه أمامه،
وجهًا لوجه (طبعًا ،فإن امللك أصيب بالذعر
على األرجح ،ونفى ألوباما ما قاله) .ومحمد
بن زايد —مثله مثل نتنياهو وآل سعود—
ل ــم يـغـفــر ألوب ــام ــا ع ــدم فــرضــه بــال ـقـ ّـوة على
ّ
قضية
الشعب املصري حكم حسني مبارك.
ّ
سـقــوط مـبــارك شكلت عـقــدة للطغاة العرب
ولـنـتـنـيــاهــو .كــانــوا ي ــري ــدون مــن أم ـيــركــا ان
ّ
تـفــرض حـكــم م ـبــارك بــالـقـ ّـوة املـســلـحــة مهما
س ـق ــط مـ ــن ض ـح ــاي ــا مـ ــن ال ـش ـع ــب املـ ـص ــري.
استنتج طغاة الخليج ان الحاكم األميركي

ستزيد ّدول الخليج
من ّتقربها من دولة
العدو اإلسرائيلي

ّ
النتفاضة
سيتركهم وشأنهم لــو تـعــرضــوا ّ
أو ثــورة .وقــد يكون هــذا العامل بــالــذات هو
الــذي قـ ّـوى من أواصــر التحالف بينهم وبني
ّ
العدو اإلسرائيلي ،الــذي سبق له في األردن
ُ
وفــي املـغــرب وفــي عـمــان وفــي الـســودان وفي
البحرين وفــي لبنان أن حافظ (أو حــاول ان
يحافظ) على حكم قائم بوجه شعبه.
ل ـكــن امل ـقــالــة تـضـ ّـمـنــت أي ـض ــا ضـيـقــا ُي ـق ــارب
ّ
العنصرية من أوبــامــا نحو الشعب العربي
بـ ـ ّ
ّ
ـرم ـ ـتـ ــه .قـ ــد يـ ـك ــون بـ ـق ــي لـ ــه مـ ــن ت ــرسـ ـب ــات
ّ
األنـثــربــولــوجـيــا األم ـيــركــيــة (ال ـتــي درسـتـهــا
ّ
ّ
بالهيكلية
ودرسـتـهــا والــدتــه) ذلــك الـهــوس
ّ
ّ
ّ
االج ـت ـمــاعــيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة .ت ــذم ــر أوب ــام ــا من
ّ
ترسخ القبيلة والعشيرة في املجتمع العربي
ّ
(م ــا يجعله عـصــيــا عـلــى التغيير الـحــديــث)
متناسيًا ان مأسسة القبيلة والعشيرة ليس
ُ
خ ـي ــارًا شـعـبـ ّـيــا ح ـ ـ ّـرًا :إن األن ـظ ـمــة املــرتـبـطــة
ب ــاالسـ ـتـ ـعـ ـم ــار واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال (اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
ّ
السياسية
واألميركي) ربطت بني مصالحها

أخذ أوباما الفرصة كي ّ
يرد على أقاويل طغاة الخليج ونقدهم له (أ ف ب)

واالجـتـمــاعـ ّـيــة واالق ـت ـصـ ّ
ـاديــة وب ــن ممانعة
تحديث املجتمع بكل أوجـهــه .إن النظامني
السعودي واألردنــي جعال من القبيلة عمادًا
ّ
اجتماعيًا للنظام .كما ان االحتالل األميركي
ف ــرض الـ ـع ــودة إل ــى ال ـع ـشــائــر وال ـق ـبــائــل في
ّ
السياسية الحديثة
الـعــراق ألن التنظيمات
ت ـنــاقــض م ـصــال ـحــه .واملـ ـف ــارق ــة ان األن ـظ ـمــة
ال ـعــربـ ّـيــة امل ـعــاصــرة ال ـتــي ح ــارب ــت التنظيم
ّ
ّ
التقليدية (مثل
االجتماعية
القبلي واألواصر
ّ
الـنـظــام ال ـنــاصــري والـبـعـثــيــة فــي بــدايــاتـهــا)
ه ــي ت ـلــك ال ـتــي عــانــت م ــن الـ ـع ــداء األم ـيــركــي
الـشــديــد ،وتـلــك األنـظـمــة الـتــي اعـتـمــدت على
ّ
ّ
ـريــة وال ـطــائ ـفـ ّـيــة ه ــي تلك
الـقـبـلــيــة وال ـع ـشــائـ ُ
الـتــي نــالــت حـظــوة املـسـتـعـ ِـمــر األم ـيــركــي .إن
االح ـتــالــن األم ـيــركــي واإلســرائ ـي ـلــي أنعشا
ّ
ّ
االجتماعية تخلفًا ومعاداة
أكثر التنظيمات
للمرأة.
لكن ّ
ردة فعل أبواق أنظمة الخليج على مقالة
ّ
أيضًا من هذا االحتقار
«عقيدة أوباما» تأتت
ّ
ال ــذي ثـبـ َـت ان أوب ــام ــا يـكــنــه نـحــو آل سعود
وزمــائـهــم مــن الـطـغــاة فــي الخليج واألردن.
يخف احتقاره لهم .قــال تعليقًا على نقد
لم
ِ
ّ
بالعربية« :كان
طاغية األردن له بما معناه
نــاقـصـنــي فــي آخ ــرة الــزمــن تعليقات نـقـ ّ
ـديــة
َ
من طغاة الشرق األوســط» .ال يمكن ملن يقرأ
ّ
املقالة إل ويخرج بانطباع أن اوباما يحتقر
ُ ّ
الحلفاء الـعــرب ويـشــكــك بـجــدوى تحالفهم.
وه ــو عليم بحكم طفولته ونـشــأتــه وأصـلــه
بـشــؤون الـعــالــم اإلســامــي أكـثــر مــن أســافــه،
التغير في ّ
ّ
هوية وطبيعة
ولهذا فإنه الحظ
ّ
التدين اإلسالمي في أندونيسيا والحــظ ان
ّ
البالد باتت أكثر تزمتًا ومحافظة وهو عزى
ّ
ّ
العاملية
الوهابية
ذ ُلــك عــن حــق إلــى الــدعــوة
املنتشية باملال النفطي الوفير عبر العقود.
لكن الذي لسع في كالم أوباما أكثر من غيره
هــو وصــف طـغــاة الخليج الـعــرب بــ«الــركــاب
ب ــامل ـ ّـج ــان» (تــرج ـم ـهــا اإلع ـ ــام ال ـعــربــي خطأ
لـحـظــر امل ـه ــان ــة) ،وهـ ــذه ال ـع ـبــارة مـهـيـنــة في
السياق السياسي والشعبي األميركي وهي
ُ
تطلق على الكسالى وعلى عديمي املبادرة،
واملـنـتـفـعــن (ه ــي تـشـيــر إل ــى ن ــزوع البعض
إلى االستفادة من تضحيات وجهود وعمل
ال ـغ ـي ــر) .وه ـ ــذه ال ـع ـب ــارة شـ ّـك ـلــت ف ـح ــوى ّ
رد
تركي بن فيصل على أوباما في جريدة امللك
س ـل ـمــان« ،ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» .وحـ ــاول تــركــي
تذكير أوباما بخدمات ومساهمات اململكة
ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة لـصــالــح ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عبر
العقود .وقــد أجحف أوباما في وصفه هذا.
حتمًا ،ليس طغاة الخليج من الذين يمكن أن
ّ
ّ
باملجان».
ُيوصفوا بـ«الركاب
ّ
واملالية لطغاة
إن حجم الخدمات السياسية
ُ
ّ
الخليج للصالح األميركي والغربي ال تقدر
ّ
بأثمان .ذكر تركي ببعضها فقط ،ألن بعضها
اآلخر سيصيب عائلته املالكة باإلحراج .لقد
ّ
أميركية
ساهم النظام السعودي في حروب
حول العالم ،بما فيها حرب الـ«كونترا» ،كما
ّ
ّأن النظام السعودي لم َ
أميركيًا إال
ير حربًا
وشـ ــارك فـيـهــا فــي خ ـنــدق ال ــوالي ــات املـتـحــدة

ّ
ّ
اإلسرائيلية
العربية -
(باستثناء الـحــروب
ً
حيث التزم النظام السعودي بالحياد فعال
ّ
للعدو كما في عدوان ّ
تموز،
—أو باالنحياز
وبالجهاد اللفظي في العلن) .وكانت أنظمة
الـخـلـيــج شــري ـكــة نـشـطــة ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدة
ف ــي ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة الـطــويـلــة وه ــي طـ ّـوعــت
ّ
األميركية
الدين اإلســامــي لصالح العقيدة
ّ
الرجعية ،وحاربت الفكر اليساري والتقدمي
ّ
النير بحماسة شديدة .وهي أنفقت املليارات
ّ
في شراء سالح أميركي وغربي (وهي خزنت
م ـع ـظ ـمــه ،إذ ان ش ـ ــراء الـ ـس ــاح ال ـغ ــرب ــي هو
تدفعها تـلــك األنظمة
ن ــوع مــن ال ـخـ ّـوة الـتــي
ّ
مُ ـقــابــل ال ـح ـمــايــة ال ـتــي تـتـلــقــاهــا م ــن ال ـغــرب
ستعمر) .إن النفقات الباهظة التي يبذلها
امل ّ ِ
حكام الخليج هي نــوع من الدعم الخارجي
لـصـنــاعــات ال ـســاح وال ـط ـيــران الـغــربـ ّـيــة .هو
إنفاق بال طائل .ولم َ
ينس تركي الفيصل ان
ّ
ُيــذكــر أوبــامــا بــدعــم ب ــاده لـسـنــدات الخزانة
ّ
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة .والـحـكــم ال ــذي ه ــدد لـبـنــان بــأقــل
مــن مـلـيــار دوالر فــي م ـصــارفــه ،ال ي ـجــرؤ أن
ي ـهـ ّـدد أمـيــركــا بـمـئــات امل ـل ـيــارات الـسـعـ ّ
ـوديــة
املـ َ
ـودعــة فــي امل ـصــارف األمـيــركـ ّـيــة ،والـتــي قد
ّ
تقوم أميركا بتجميدها لــو هــدد آل سعود
بسحبها .كما ان النظام الخليجي اإلقليمي
ّ
عسكرية عمالقة،
حـ ّـول منطقته إلــى قــاعــدة
وهـ ـ ــو ُيـ ـخـ ـض ــع سـ ـق ــف اإلن ـ ـت ـ ــاج األمـ ـي ــرك ــي
للصالح األم ـيــركــي .وق ــد أنـفـقــت الـسـعـ ّ
ـوديــة
مــن مــالـهــا وم ــن م ــال حـلـفــائـهــا عـلــى الـحــرب
ّ
األميركية في العراق في  ،١٩٩١وعلى الغزو
األمـ ّيــركــي فــي عــام  .٢٠٠٣ال ،أجـحــف أوبــامــا
ب ـح ــق أن ـظ ـمــة ال ـخ ـل ـيــج ف ــي ات ـه ــام ــه ال ـجــائــر
ّ
باملجان» .واألمير السعودي
لهم بـ«الركاب
امتعض من دعوة أوباما لهم بالتعايش مع
إيران ،فيما هم يتعايشون بحبور مع الكيان
اإلسرائيلي الغاصب.
لكن مقالة «عقيدة أوباما» أشارت إلى ظاهرة
ُم ـس ـت ـجـ ّـدة ف ــي ص ـنــع ال ـس ـيــاســة ال ـخــارجـ ّـيــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي واش ـن ـط ــن .ل ــم ي ـعــد ا ّل ـلــوبــي
اإلسرائيلي وحده ُي ّ
قرر ويهيمن ويؤثر على
الـخـطــاب والـسـيــاســات .إن الـظــاهــرة الكبرى
ت ـك ـمــن ف ــي صـ ـع ــود م ــراك ــز أبـ ـح ــاث ج ــدي ــدة
خ ــاض ـعّــة ألن ـظ ـم ــة ال ـخ ـل ـي ــج ،وت ـك ـم ــن أي ـضــا
في ضــخ املــال الخليجي في مراكز األبحاث
الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة فــي ش ــارع مــاســاشــوسـتــس .هــذا
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــه ال ـب ـع ــض فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
ّ
بـ ـ ــ«األراض ـ ــي امل ـح ـتــلــة م ــن ق ـبــل الـ ـع ــرب» (ال
يجرؤ الساسة في واشنطن على اإلشارة إلى
اللوبي اإلســرائـيـلــي العمالق ألن أي تعيير
ممكن ان ّ
ّ
اليهودية).
يؤدي إلى تهم معاداة
والـسـفـيــر اإلم ــارات ــي ال ـحــالــي فــي واشـنـطــن،
ي ــوس ــف ال ـع ـت ـي ـبــة (ال ـ ـ ــذي ي ــزه ــو ب ـصــداق ـتــه
مــع الـسـفـيــر اإلســرائ ـي ـلــي أم ــام الـصـحــافـ ّـيــن
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــن) ب ـ ــات ي ـب ـنــي ع ـل ــى إرث ب ـنــدر
بــن س ـل ـطــان :لـيــس فـقــط مــن نــاحـيــة الـعــاقــة
الحميمة مع اللوبي اإلسرائيلي بل أيضًا من
ّ
األميركية .إن
ناحية تمويل مراكز األبحاث
التقارير التي نقرأها مــن «مــركــز الــدراســات
ّ
ّ
والدولية في واشنطن (والذي
االستراتيجية

