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العالم

اإلع ـ ــام ـ ــي .ف ـم ــن اإلنـ ـ ـص ـ ــاف اإلق ـ ـ ــرار
ب ـ ـجـ ــدارة ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر ال ـخ ـطــاب ـيــة،
ومــوهـبـتــه فــي ال ـت ـحـ ّـدث إل ــى اإلع ــام،
بصورة هادئة يظهر أثناءها بشيء
مــن الـكــاريــزمــا والــدمــاثــة والـحـيــويــة،
مع أناقة معتادة ،وهو ما قد ال يمكن
قياسه بحال سلفه سعود الفيصل.
لكن املشكلة تكمن في أن هذا النجاح
سيكون نجاحًا يتيمًا للدبلوماسي
الـ ــذي ُي ـط ـلــب م ـنــه الح ـق ــا ل ـعــب أدوار
أكبر .والدبلوماسية ،بطبيعة الحال،
ليست ّ
مجرد عمل إعالمي.
ّ
يقرب آل سعود ابن الجبير أكثر؛ عام

بحصول تيم كني على منصب نائب
الرئيس ،وبالتالي على رئاسة مجلس
الـشـيــوخ ،فــي حــال فــوز كلينتون في
االنتخابات الرئاسية .ولكن في حال
فوز ترامب ،سيكون الديموقراطيون
بـحــاجــة إل ــى مقعد إضــافــي يمنحهم
الغالبية فــي مجلس الـشـيــوخ ،وإلــى
فــوز صعب ج ـدًا ب ــ 14مقعدًا مــن أجل
الـ ـف ــوز بــال ـغــال ـب ـيــة ال ـس ــاح ـق ــة .ووف ــق
استطالع أجــرتــه «ان بــي ســي نيوز»
وصحيفة «وول سـتــريــت جــورنــال»،

ّ
سيعد مفصليًا في حياته ،حني
2000
ّ
ي ـج ــري اخ ـت ـي ــاره م ـس ـت ـشــارًا خــاصــا
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
ديوان ولي العهد آنذاك ،امللك الراحل
ع ـب ــدال ـل ــه .وس ـي ـق ـفــز س ــري ـع ــا لـيـكــون
مستشارًا في الديوان امللكي ،قبل أن
ّ
يرقى إلى مستشار برتبة وزير سنة
 ،2005ثــم تـقـ ّـرر املشيئة امللكية ،بعد
ّ
أكثر من عام ،ترقيته ليتقلد سفارتها
ّ
في الواليات املتحدة (وال شك في أن
هـ ــذا امل ـن ـص ــب ،وف ـق ــط لـ ــدى بـ ــاط آل
س ـع ــود ،أرفـ ــع ب ــدرج ــات م ــن منصب
وزي ــر دولـ ــة) .لـكــن مــا س ـ ّـر ه ــذه الثقة
امل ـتــواص ـلــة بــالــرجــل؟ فـخــافــة تــركــي
الفيصل وبندر بن سلطان (املشغول
ف ــي رئ ــاس ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات) لـيـســت
كمنح شاب عشريني وظيفة مساعد
.1986
في السفارة عام ّ
ف ــي الـحـقـيـقــة ،م ـلــف واحـ ــد ج ـعــل من
عادل الجبير حاجة آلل سعود .طوال
الحقبة التي أعقبت أحداث  11أيلول،
لم يهدأ الجبير في استدراك الصدمة
ّ
األميركية من الهجمات ،وما ولدته من
ّ
غضب ونقمة على اإلســام الوهابي،
بـشـكــل ع ــام ،وال ـس ـع ــودي مـنــه بشكل
أخـ ّـص .نشط الجبير في إعانة بندر
بن سلطان على دفع األموال وتشبيك
ّ
مضادة
العالقات من أجل خلق دعاية
أم ــام الـ ــرأي ال ـعــام األم ـيــركــي ودوائ ــر
ال ـقــرار ،تبعد الشبهات حــول اململكة
ف ــي امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ال ـه ـج ـم ــات ،ولــو
ّ
بالحد األدن ــى مــن الناحية الثقافية،
الح ـت ـك ــاره ــا وح ــده ــا ص ـنــاعــة الـفـكــر
ّ
الــوهــابــي وتـصــديــره .وبالفعل ،نجح
هــذا املجهود السعودي ،والقــى آذانــا
ص ــاغ ـي ــة ّإب ـ ـ ــان إدارة جـ ـ ــورج ب ــوش،
وسرعان ما شهدنا خفوت األصوات
ّ
"امل ـش ـم ـئــزة" م ــن ال ـعــاقــة م ــع املـمـلـكــة.
حـفــظ آل س ـعــود ل ـعــادل الـجـبـيــر هــذا
ّ
الخاصة
الجميل ،وشملوه بعنايتهم
مكافأة له على مشاركته ّ
الفعالة في
تخليصهم من الورطة.
قـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـن ـ ــة ون ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــف ،رحـ ـ ـ ـ ــل ع ـم ـي ــد
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،س ـعــود
الفيصل ،فما كــان من العهد الجديد
(سلمان بن عبد العزيز) إال املسارعة
إلـ ـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار عـ ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر خـلـفــا
ل ــأم ـي ــر املـ ـخـ ـض ــرم .ق ـي ــل ح ـي ـن ـهــا إن
االخـ ـتـ ـي ــار ح ـس ـمــه ال ـظ ـه ــور الـشـهـيــر
ّ
للرجل من الــواليــات املتحدة ،معلنًا،
وف ـ ــق ال ـت ــوق ـي ــت األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـح ــرب
السعودية على الـجــار اليمني .ربما
ت ـكــون ق ـ ــراءة ال ـك ـث ـيــريــن ،أن حـمــاســة

مـحـمــد ب ــن سـلـمــان الخ ـت ـيــار الجبير
وق ـت ـه ــا ك ــان ــت ب ــداف ــع ت ـك ــري ــم فــريـقــه
املـشــارك في الـحــرب ،صحيحة ،إال أن
الـعــامــل األقـ ــوى يـبـقــى جـ ــدارة الــرجــل
ف ــي م ـخــاط ـبــة األم ـي ــرك ـي ــن وتـشـبـيــك
الصداقات معهم.
كثر يسألون الـيــوم م ــاذا حقق تعيني
ال ــوزي ــر ال ـجــديــد؟ ذروة ه ــذه األسـئـلــة
كــانــت قـبــل أي ــام مــع إق ــرار الكونغرس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي قـ ــانـ ــون "جـ ــاس ـ ـتـ ــا" ،الـ ــذي
سـيـسـمــح ب ـمــاح ـقــة ال ـس ـعــوديــة على
خ ـل ـف ـي ــة هـ ـجـ ـم ــات  11أي ـ ـل ـ ــول .الح ــظ
ال ـس ـع ــودي ــون (الـ ــذيـ ــن ي ـص ـعــب تـتـ ّـبــع
م ــزاجـ ـه ــم ال ـش ـع ـب ــي ب ــوس ـي ـل ــة بــدي ـلــة
م ــن وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـ ُّت ـم ــاع ــي،
وموقع "تويتر" تحديدًا) "تبخ َر" عادل
َ
واختفاء ه غداة إقرار التشريع
الجبير،
األميركي ،وانتشرت التغريدات التي
ّ
تـســأل "أي ــن ع ــادل الـجـبـيــر؟" .حــتــى إن
موقف إدانــة تشريع الكونغرس ،على
أه ـ ّـم ـ ّي ـت ــه ،ل ــم يـ ـص ــدر ع ـن ــه شـخـصـيــا،
بــل وق ــع بــاســم مـصــدر فــي الخارجية
ال ـس ـعــوديــة .تــرافــق ذل ــك مــع اسـتــذكــار
الـبـعــض لشخصية س ـعــود الفيصل،
وال ـت ـل ـم ـيــح إل ــى م ــا أحـ ــدث غ ـيــابــه من
فراغ.
ظهر عادل الجبير أخيرًا في تايالند،
ومــن ثــم ظهر فــي تــركـيــا .فــي املـ ّـرتــن،
ان ـق ـطــاع غـيـبــة ال ــوزي ــر لــم يـكــن كافيًا
إلبـعــاد سهام التشكيك فــي استمرار
"صالحية" الدبلوماسي الخمسيني.
هــل بالفعل انتهت صالحية الرجل؟
وم ـ ــا عـ ـس ــاه ب ـع ــد أن ي ـ ـقـ ـ ّـدم ل ـل ـن ـظــام
ّ
السعودي ،مع كل هذا الفشل املتراكم
على مـ ّـدى األشـهــر املاضية ،ال سيما
فــي مـلــف الـعــاقــة بــاألمـيــركـيــن (سـ ّـر
ـادل الجبير)؟
الحاجة الوحيد إلــى عـ ّ
أس ـئ ـلــة م ـب ـكــرة ف ـي ـمــا ت ـبــقــى للجبير
مــن وقــت ضــائــع ،مــن اآلن إلــى انتهاء
امل ـعــركــة الــرئــاســة األم ـيــرك ـيــة ،والـتــي
ـج ال
قـ ــد ي ـن ـج ـلــي غـ ـب ــاره ــا عـ ــن ن ـت ــائ ـ ّ
تقبل التهاون لدى الرياض ،أو غض
الـ ـط ــرف ع ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ج ـن ــي الـفـشــل
ّ
الدبلوماسي من كل حدب وصوب.
وتبقى هذه األسئلة في الوقت عينه
م ـن ـط ـق ـي ــة ومـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــة ،وسـ ـت ــاح ــق
وزيــر الخارجية السعودي في األيــام
املقبلة ،وقد ال تبقي أمام الجبير ،وفق
م ـن ـت ـقــديــه ،ف ــرص ــة ســان ـحــة لتحقيق
النجاح ســوى بالعثور على منصب
إع ـ ــام ـ ــي ي ـق ـت ـص ــر دوره فـ ـي ــه ع ـلــى
ت ــرداد الـخـطــابــات وإجـ ــراء ال ـحــوارات
اإلعالمية ،حيث يبرع.

ب ـعــد ن ـشــر مـقـطــع ال ـف ـيــديــو ،ت ـب ـ ّـن أن
الـنــاخـبــن ي ـ ّ
ـؤي ــدون الــديـمــوقــراطـيــن
عـلــى حـســاب الـجـمـهــوريــن ،ب ـفــارق 7
العديد
نقاط مئوية ،األمر الذي جعل ّ
م ــن املــرش ـحــن الـجـمـهــوريــن يــدقــون
ناقوس الخطر ويبتعدون عن ترامب.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
ان ـت ـخــابــات مـجـلــس ال ـش ـيــوخ معركة
ح ــام ـي ــة ف ــي والي ـ ـ ــات رئ ـي ـس ـيــة ع ــدة،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا تـ ـ ـل ـ ــك «املـ ـ ـت ـ ــأرجـ ـ ـح ـ ــة»،
مـ ـث ــل نـ ـي ــوه ــامـ ـشـ ـي ــر وب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا
وويسكونسن ونيفادا ،حيث السباق
ال ــرئ ــاس ــي أيـ ـض ــا س ـي ـش ـهــد ت ـنــاف ـســا
ق ــوي ــا .وه ـن ــا ت ـقــع م ـســؤول ـيــة كـبـيــرة
ع ـلــى مــرش ـحــن ج ـم ـهــوريــن ي ـع ـ ّـدون
ضعفاء أمام منافسيهم ،كالسيناتور
ع ــن نـيــوهــامـشـيــر كـيـلــي آيـ ــوت ،وعــن
نــورث كارولينا ريتشارد بــور ،وعن
ويسكونسون رون جــونـســون ،مــارك
كـ ـي ــرك عـ ــن إيـ ـلـ ـيـ ـن ــوي ،وب ـ ـ ــات تــومــي
عــن بنسلفانيا .كــذلــك ،هـنــاك آخــرون
يـ ــواج ـ ـهـ ــون مـ ـع ــرك ــة ق ــوي ــة مـ ــن أج ــل
إعـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـخ ــاب ،م ـثــل ال ـس ـي ـنــاتــور
روب بــورتـمــان عــن أوهــايــو ،ومــاركــو
روبيو عن فلوريدا ،وجون ماكني عن
أريــزونــا ،والذين تمكنوا من الحفاظ
على قوتهم إلــى اآلن على الــرغــم من
تــأيـيــدهــم ل ـتــرامــب .ول ـكــن مــاكــن عــاد
وس ـح ــب ت ــأيـ ـي ــده ،ف ـي ـمــا أع ـل ــن ج ــون
هيك املرشح عن واليــة نيفادا سحب
تأييده أيـضــا ،بـهــدف الحصول على
مـقـعــد زع ـيــم األق ـل ـيــة الــديـمــوقــراطـيــة
هاري ريد.
أم ــا مــاركــو روب ـيــو ،ال ــذي تـنــافــس مع

ت ــرام ــب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـمـهـيــديــة
لـ ـلـ ـح ــزب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ،فـ ـق ــد ت ـم ـ ّـســك
ً
بتأييده ملنافسه السابق ،قائال« :أنا
أخ ــالـ ـف ــه ف ــي أشـ ـي ــاء كـ ـثـ ـي ــرة ،ول ـك ـنــي
أخ ـت ـلــف م ــع م ـنــاف ـس ـتــه ف ــي ك ــل شــيء
ت ـقــري ـبــا» ،ومـضـيـفــا« :أت ـم ـنــى ل ــو كــان
لدينا مرشح أفضل للرئاسة ،ولكني
ال أريـ ــد أن ت ـكــون ه ـي ــاري كلينتون
رئيستنا املـقـبـلــة» .روبـيــو تـقــدم على
الديموقراطي باتريك مورفي في كل
اسـتـطــاع أج ــري فــي ف ـلــوريــدا ،ولكن
آخ ــر اسـتـطــاع أجــرتــه شبكة «ان بي
سي» و»وول ستريت جورنال» ـ قبل
نـشــر الـفـيــديــو عــن تــرامــب ـ ـ أظـهــر أنــه
يـتـقــدم فـقــط بنقطتني عـلــى منافسه،
وذل ــك بـعــد تـقــدم ســابــق بسبع نـقــاط.
وفـ ــي ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا ،ي ـحــل بـ ــات تــومــي
بعد منافسته كاتي ماكغنيتي بفارق
نقطة واحدة .وقد أطلق تومي انتقادًا
يصرح ّ
ّ
عما
الذعًا لترامب ،من دون أن
ّ
سيصوت له أو ال .ولكن الوالية
إذا كان
نفسها ،تشهد تفوقًا لكلينتون على
تــرامــب فــي االسـتـطــاعــات الــرئــاسـيــة،
ب ـن ـس ـبــة  9ن ـق ــط م ـئ ــوي ــة ،األم ـ ــر ال ــذي
يـ ّ
ـوســع ال ـن ـظــرة الـسـلـبـيــة إل ــى مصير
تومي.
ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـ ـ ــزال
الـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـ ـ ـيـ ـ ــون ب ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــن ع ــن
االس ـت ـحــواذ عـلــى الـكــونـغــرس ،بشكل
ك ــام ــل .وب ـي ـن ـمــا ي ـن ـظــر هـ ـ ــؤالء لـلـعــام
 2016على أنــه مثالي مــن أجــل إعــادة
السيطرة على مجلس الشيوخ ،لكنهم
ّ
ً
ال ي ــزال ــون أق ــل ت ـفــاؤال عـنــدمــا يتعلق
األمر بمجلس النواب.
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عميد ركن َّ
«شمري»
يخلف السبهان في بغداد
بعدما أثــار السفير السعودي لــدى بـغــداد ،املنتهي تعيينه ،ثامر السبهان ،عاصفة
دبلوماسية بني العراق والسعودية ،قررت األخيرة ،يوم أمس ،تعيني عبد العزيز الشمري
(الصورة) ،قائمًا بأعمال سفارتها خلفًا للسبهان .والدبلوماسي الجديد ،الشمري،
ضــابــط رفـيــع املـسـتــوى بــرتـبــة عميد رك ــن ،وك ــان يشغل منصب املـلـحــق العسكري
بسفارة السعودية في أملانيا.
وفــي أواخــر آب املــاضــي ،طلبت الخارجية العراقية
ً
تغيير الـسـبـهــان بـعــدمــا أث ــارت تـصــريـحــاتــه جــدال
وردود فعل قوية لدى العراقيني ،وخاصة اتهاماته
ل ــ«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ،وق ــول ــه ف ــي ت ـغ ــري ــدة خــال
حــزيــران املــاضــي ،إن «وج ــود شخصيات إرهابية
إيرانية قرب الفلوجة ،دليل واضح على أنهم يريدون
ح ــرق الـعــراقـيــن ال ـعــرب بـنـيــران الـطــائـفـيــة املقيتة،
وتأكيد توجههم بتغيير ديموغرافي».
وأشــارت بعض التقديرات إلى أن اختيار الشمري
يعود إلى مكانة قبيلته وامتدادها في عدة مناطق
في العراق ،كما أتى تعيينه مباشرة من امللك سلمان ،في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة
السبهان إلى حدود حديثه عن محاوالت الغتياله ،حينما كتب قبل أشهر« :كل االحترام
والتقدير ملن يسأل عني ...وال نستغرب الخيانة من أهلها وال اإلرهاب من اإلرهابيني
ويزيدنا إصرارًا للعمل فالحق يعلو دائما».
والسبهان كــان أول سفير مقيم تعينه الــريــاض في بغداد منذ إعــادة فتح سفارتها
لدى العاصمة العراقية في كانون األول املاضي ،بعدما كانت قد أغلقت عقب االجتياح
العراقي للكويت في آب  .1990ولم يصدر مباشرة من الحكومة العراقية أي تعليق على
تعيني الشمري.
(األخبار)

ّ
إسرائيل تعلق تعاونها مع اليونيسكو

أثار تصويت لجنة في اليونيسكو ،أول من أمس ،على مشروعي قرارين حول القدس
الشرقية املحتلة غضبا عارما في اسرائيل ،التي علقت تعاونها مع منظمة االمم
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم ،فيما رأى رئيس الوزراء ،بنيامني نتانياهو ،أن املنظمة
فقدت شرعيتها .وقرر وزير التربية والتعليم االسرائيلي ،نفتالي بينيت ،أمس تعليق
كل نشاط مهني مع منظمة االمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) على
الفور بعد تصويت إحدى لجانها على مشروعي قرارين حول القدس.
والنصان اللذان قدمتهما دول عربية بينها مصر ولبنان والجزائر ،أول من أمس،
اعتمدا في جلسة الحــدى اللجان في اليونيسكو ب ــ 24صوتا مقابل ستة أصــوات
معارضة وامتناع  26وغياب اثنني ،على ان يعرضا الثالثاء املقبل للتصويت امام
املجلس التنفيذي لليونيسكو.
(أ ف ب)

