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العالم

ّ
بورتريه مـ ّـر عــام ونـصــف على تسلم ع ــادل الجبير سـ ّـدة
وزارة الخارجية السعودية .أشهر حبلى بالفشل والعثرات
والنتائج الصفرية ،شرع السعوديون اليوم في تعداد
إخفاقاتها التي ّتوجها تشريع الكونغرس األميركي
لقانون «العدالة ضـ ّـد رعــاة اإلره ــاب» ،وذلــك في وقت
كانت ّ
تعول فيه المملكة على الخبير بالدوائر الغربية
لحماية عالقتها التاريخية بالواليات المتحدة

عادل الجبير
يا لخيبة األمير!
خليل كوثراني
ل ـي ـســت ح ـ ــرب ال ـي ـم ــن ّأول "ع ــاص ـف ــة"
ي ـشــارك ع ــادل الـجـبـيــر فــي ماكينتها
ّ
السياسية واإلعالمية .عام  1990أطل
األخير في مدينة الظهران السعودية،
حيث "مكتب اإلعالم املشترك" لعملية
"ع ــاصـ ـف ــة الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــراء" ال ـ ـتـ ــي ق ــاده ــا
األميركيون بغية إخراج صدام حسني
من الكويت .مذ ذاك ،بدأ الحاصل على
ماجستير فــي الـعــاقــات الــدولـيــة من
جامعة جورجتاون األميركية ()1984
صقل خبرته بهبوب "العواصف" على
مقياس البيت األبيض.
الـنـجــدي املــولــد ،ذو البنية الهزيلة،
دبـلــومــاســي ب ــال ــوراث ــة .الـسـلــك الــذي
ّ
تدرج فيه ابن منطقة الرياض (مدينة
امل ـج ـم ـع ــة) ،ع ـم ــل ف ــي إط ـ ـ ــاره وال ـ ــده
أح ـمــد ،وبــالـتـحــديــد ضـمــن امللحقية
ال ـث ـقــاف ـيــة ل ـل ـس ـفــارة ال ـس ـع ــودي ــة في
أملانيا .هناك ،بدأت املرحلة األساس
في بناء شخصية رأس الدبلوماسية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـح ــال ــي ،ح ـّي ــث عـ ــاش،
بـحـكــم عـمــل وال ـ ــده ،وت ـلــقــى تعليمه
األساسي ،قبل االنتقال إلى الواليات
املتحدة ،والتخرج من جامعة شمال
تـ ـكـ ـس ــاس بـ ـ ــإجـ ـ ــازة ف ـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد

والعلوم السياسية.
ل ـ ــم تـ ـم ــض سـ ـنـ ـت ــان عـ ـل ــى ت ـح ـص ـيــل
ّ
ال ـ ّج ـب ـيــر شـ ـه ــادة املــاج ـس ـت ـيــر ،حــتــى
تلقفه األمير بندر بن سلطان ،سفير
اململكة في واشنطن وقتها ،واختار له
وظيفة املساعد لشؤون الكونغرس،
وهـ ـ ـ ــو لـ ـ ــم يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ب ـ ـعـ ــد الـ ــراب ـ ـعـ ــة
والعشرين من عمرهّ .
سر هذه القفزة
ال ـســري ـعــة ل ــم ي ـكــن ف ــي ال ــواق ــع إت ـقــان
ال ـش ــاب الـعـشــريـنــي لـلـغـتــن األملــانـيــة
ّ
واإلنكليزية ،أو عبقرية متفتقة فريدة
ّ
يتميز بها صاحب املوهبة الخطابية،
إلى درجة نسج معها البعض أوهامًا
عصامية الرجل .غاية ما في األمر
عن ّ
أن املرشح لاللتحاق بأخطر الدوائر
السعودية ،كــان ابــن إحــدى العائالت
املخلصة لنظام ال يعرف الكثير عن
ال ـع ـمــل امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ــي ب ـق ــدر اع ـت ـمــاده
على معايير الــوالء الشخصي ألمراء
األس ــرة الحاكمة .الحديث هنا ليس
ع ــن وال ـ ـ ــده أحـ ـم ــد ف ـح ـس ــب؛ فـنـسـيــب
آخر له ّ
يعد من أكثر الرجال ّ
املقربني
لــدائــرة الـحـكــم ،مــن خ ــارج آل سـعــود،
ّ
وهو ّ
عمه محمد بن إبراهيم املتسلق
غير منصب رفيع في النظام ،أعالها
رئاسة مجلس الشورى.
ّ
شــكــل زم ــن بـنــدر بالنسبة إل ــى عــادل

االنتخابات االميركية

الكونغرس

معركة خلفية للرئاسة
تجري انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس ،في 8
تشرين الثاني ،بالتزامن مع
االنتخابات الرئاسية .وتحتدم
معركة الكونغرس لما
لمجلسيه من أهمية في
تسهيل أعمال الرئيس
المنتخب .كما تأخذ أبعادًا
جديدة مختلفة عن
االنتخابات السابقة ،في ظل
الخالفات بين دونالد ترامب
وحزبه الجمهوري

نادين شلق
ل ـ ـيـ ــس دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب وهـ ـ ـي ـ ــاري
كلينتون وحــدهـمــا يقفان على الحد
ال ـفــاصــل ب ــن م ــا ك ــان وم ــا س ـيــؤوالن
إليه ،وليسا وحدهما ينتظران الثامن
مــن تـشــريــن الـثــانــي ل ـيــؤذن ألحدهما
ب ــاالنـ ـط ــاق إلـ ــى األم ـ ــام ف ــي مـهـمــاتــه
الرئاسية ،ولآلخر بالعودة من حيث
أت ـ ــى .ه ـن ــاك  435م ـق ـع ـدًا ف ــي مجلس
ُ
النواب يجب أن تشغل من جديد ،و34
مقعدًا فــي مجلس الـشـيــوخ مــن أصل
ُ ،100
سيعاد انتخاب من سيتبوأها.
ومــن اآلن إلــى الـيــوم املـنـتـظــر ،يعيش
الحزبان الديموقراطي والجمهوري
ح ـ ــال ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــان والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر
ويـحــاربــان على جبهات عــدة .يسعى
األول إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـقــاعــد

شكلت سابقًا حماسة بن سلمان لتكريم فريقه أحد عوامل اختيار الجبير (أ ف ب)

ال ـج ـب ـي ــر ح ـق ـب ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ،نـ ـج ــح فــي
اس ـت ـث ـمــارهــا ملـصـلـحــة إعـ ـ ــداد سـيــرة
ذات ـي ــة م ـش ـ ّـوق ــة .ع ـلــى م ــدى س ـن ــوات،
وتـ ـح ــت جـ ـن ــاح بـ ــن سـ ـلـ ـط ــان ،حــافــظ
ّ
الشاب على خطه البياني التصاعدي،
وهو يراكم في الصروح الدبلوماسية
ب ـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ونـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك خ ـب ــرة
ونجاحات ،عرفت أصداء ال بأس بها
ف ــي ق ـص ــور جـ ــدة وال ـ ــري ـ ــاض .فـصــار
ص ــاح ــب الـ ـهـ ـن ــدام ال ـغ ــرب ــي م ـع ـتـ َـم ـدًا
َّ
إلحداث فرق على
موثوقًا يعول عليه ّ ّ
صعيد واحد من أهم امللفات املصيرية
والـ ـح ـ ّـس ــاس ــة ل ـ ــدى الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،أال

إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ت ـس ـم ــح ل ـ ــه ب ــاالسـ ـتـ ـح ــواذ
عـلــى الـغــالـبـيــة فــي الـكــونـغــرس ،فيما
يـجـهــد ال ـثــانــي لـلـحـفــاظ عـلــى أغلبية
حـ ــازهـ ــا فـ ــي ع ـ ــام  ،2014فـ ــي ظـ ــل مــا
ي ـت ـهـ ّـدد ذل ــك م ــن ت ــراش ــق وان ـت ـق ــادات
تطاول مرشحه دونالد ترامب وتؤثر
ب ـم ـس ـعــاه ال ـت ـش ــري ـع ــي ،م ـت ـي ـحــة أم ــام
الديموقراطيني «السيناريو الحلم»
ّ
ال ــذي يـتـمــثــل فــي أن تـتـبــوأ كلينتون
منصب الــرئــاســة ،بــوجــود كونغرس
يـ ــدعـ ــم ق ـ ــراراتـ ـ ـه ـ ــا .ول ـ ـكـ ــن هـ ــل يـمـكــن
تحقيق ذلك؟
تشير كافة التقديرات إلــى أنــه ما زال
م ــن امل ـب ـكــر ال ـت ـكـ ّـهــن أي م ــن ال ـحــزبــن
سيسيطر على الكونغرس األميركي.
وف ـي ـم ــا يـ ـع ـ ّـول ال ـب ـع ــض ع ـل ــى مـقـطــع
ال ـف ـيــديــو ال ـ ــذي ن ـش ــر ،أخـ ـيـ ـرًا ،والـ ــذي
يظهر فيه ترامب ُمطلقًا ألفاظًا سيئة
على النساء ،لتأليب الرأي العام على
ّ
الـجـمـهــوريــن ،ه ـنــاك مــن ي ــرى أن من
غير املنطقي البناء على هذه الفكرة،
ألسباب عــدة :أولها أن الواليات التي
ك ــان ــت ت ــاريـ ـخـ ـي ــا مـ ــع ال ـج ـم ـه ــوري ــن
سـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـوت ألعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس
ّ
التابعني لهذا الحزب ،أقله في مجلس
النواب .وثاني األسباب أن العديد من
املرشحني الجمهوريني أعلنوا سحب
ت ـ ّـأيـ ـي ــده ــم لـ ـت ــرام ــب بـ ـه ــدف تــرج ـيــح
كــفــة فــوزهـ ُـم .أمــا السبب الـثــالــث ،فهو
ال ـت ـمــويــل امل ـق ــدم م ــن أغ ـن ـيــاء ال ـحــزب،
الذي يعطي دفعًا لعدد من املرشحني
الضعفاء.
فــي أي ـلــول امل ــا ُض ــي ،أي قـبــل الفيديو
الشهير الــذي نشر األسـبــوع املاضي،

ّ
شكل زمن بندر بن
سلطان حقبة
ذهبية بالنسبة إلى
عادل الجبير

يجري التنافس
في مجلس الشيوخ
على  34مقعدًا
من أصل مئة

خفضت بيانات ومواقع إحصائية من
حظوظ الديموقراطيني في استعادة
الـسـيـطــرة عـلــى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ من
ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا كــانــت
ه ــذه الـحـظــوظ عــالـيــة خ ــال الصيف.
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت إح ـ ـ ـ ــدى امل ـ ــدون ـ ــات
التابعة لصحيفة «نيويورك تايمز»
أن بياناتها تشير إلــى احتمال كبير
بأن يحافظ الجمهوريون على مجلس
الشيوخ أمام الديموقراطيني ،بمعدل
 53ف ــي امل ـئــة ف ــي مـقــابــل  47ف ــي املـئــة.
وكانت هــذه املـ ّ
ـدونــة ذاتها قد أعلنت،
في آب املاضي ،أن الديموقراطيني قد
يـفــوزون بأكثر مــن  60فــي املـئــة ،فيما
ت ـقــف ح ـظــوظ ال ـج ـم ـهــوريــن ع ـنــد 40
في املئة .وهنا تجدر اإلش ــارة إلــى أن
الــديـمــوقــراطـيــن يـشـغـلــون  46مقعدًا
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ (اث ـ ـنـ ــان مـنـهــا
لـلـمـسـتـقـلــن املـ ـق ـ ّـرب ــن م ــن الـ ـح ــزب)،
بينما يستحوذ الجمهوريون على 54
مقعدًا .أما في مجلس النواب ،فيحوز

وه ــو ال ـعــاقــة م ــع ال ــدوائ ــر الـغــربـيــة،
ف ــي م ـقـ ّـدم ـهــا األم ـي ــرك ـي ــة ،ومـخــاطـبــة
قنوات القرار داخل الواليات املتحدة،
بهدف املحافظة على ضمانة النظام
الـ ـسـ ـع ــودي األولـ ـ ـ ــى :م ـت ــان ــة ال ـعــاقــة
بواشنطن.
ع ــام  ،1999أع ـيــد ال ــرج ــل إل ــى الـعـمــل
ضمن سفارة بالده في واشنطن ،عقب
تجربة طويلة فــي نـيــويــورك كعضو
ّ
البعثة السعودية إلى األمــم املتحدة.
كـ ــان ب ـن ــدر ب ــن س ـل ـط ــان ،ك ـم ــا ي ـب ــدو،
بــارعــا فــي اخـتـيــار منصبه الـجــديــد،
إذ ّ
عينه مشرفًا على مكتب السفارة

الـجـمـهــوريــون  246مـقـعـدًا فــي مقابل
 186للديموقراطيني .وبينما يدافع
الديموقراطيون عن عشرة مقاعد في
مجلس الشيوخ ،يعمل الجمهوريون
للحفاظ عـلــى  24مـقـعـدًا ،مــن املقاعد
الـ 34التي سيجري التنافس عليها.
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـول ع ـل ـي ــه
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار،
ه ــو اس ـت ـع ــادة أربـ ـع ــة م ـقــاعــد أعـطــت
ال ـج ـم ـهــوريــن ال ـغــال ـب ـيــة ف ــي مجلس
الـشـيــوخُ ،ليستكمل املقعد الخامس
سحب مرشحون جمهوريون إلى الكونغرس
تأييدهم لترامب على خلفية تصريحاته (أ ف ب)

