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أسعد أبو خليل *
بدأ هذا املسار السفير العراقي نزار حمدون،
ثم تبعه السفير السعودي بندر بن سلطان
وأك ـم ـلــه — وبـ ــرع ف ـيــه — ي ــوس ــف الـعـتـيـبــة،
السفير اإلماراتي الحالي في واشنطن .كيف
ّ
ّ
خليجيًا ناجحًا في
عربيًا أو
تصبح سفيرًا
مدينة ّ
تعج بالسفراء من كل حــدب وصــوب؟
ال ش ـ ّـك أن بـنــدر ب ــدأ ه ــذا امل ـســار فــي التمثيل
ال ـف ــاع ــل ل ـن ـظــام خـلـيـجــي وأك ـم ـل ــه م ـســاعــده،
ّ
يتفوق
عــادل الجبير ،عندما كــان سفيرًا ،ثــم
فـيــه ه ــذه ّ
األي ـ ــام يــوســف الـعـتـيـبــة .والـسـفـيــر
ّ
الـنــاجــح يصبح العـبــا فــي الـسـيــاســة املحلية
فــي الـعــاصـمــة الـتــي ُي ـفـ ّـوض لـهــا .وتــاريـخـ ّـيــا،
كان لسفراء بريطانيا (ونادرًا فرنسا) حظوة
خـ ّ
ـاص ــة عـنــد ال ــرؤس ــاء وصــان ـعــي ال ـق ــرار في
أميركا .نادرًا ما وصل سفير عربي إلى مركز
ّ
األميركية
القرار .وعندما أدارت وزارة الدفاع
سنتي لــم ُيــدعَ
ْ
ّ
افتراضية قبل
«لعبة حــرب»
ّ
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ـي ـهــا م ــن ال ـس ـف ــراء إل الـعـتـيـبــة
والسفير البريطاني.
مـ ّـر على مدينة واشنطن اآلالف مــن السفراء
ّ
السفير تعود بالدرجة
وأهمية
عبر العقود.
ّ
األولـ ــى إل ــى الـبـلــد ال ــذي يـمــثــل وت ـعــود أيضًا
ّ
ّ
شخصية السفير
شخصية السفير ،لكن
إلى
ّ
ال أهـمـ ّـيــة لـهــا حـتــى لــو ك ــان الـسـفـيــر متفوقًا
فــي إب ــراز وجـهــة نظر ب ــاده إذا كــانــت دولته
ّ
األميركية .ونادرًا
معادية لسياسات الحكومة
مــا ّيلعب سـفــراء دول الـشــرق األوس ــط أدوارًا
م ــؤث ــرة خـصــوصــا وأن الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
ت ــدرك أن آل ـ ّـي ــة صـنــع ال ـق ــرار ف ــي دول الـشــرق
األوس ـ ــط ال تـنـبـثــق ع ــن أع ـ ــراف وق ــوان ــن في
داخــل ّ
مؤسسات معمولة بها في تلك الــدول.
وهــي ت ــدرك أيـضــا ّأن السفير ليس إال حامل
رسـ ــائـ ــل ،وهـ ــي ت ـف ــض ــل عـ ـ ــادة الـ ـت ــواص ــل مــع
الحاكم مباشرة ،وغالبًا خارج نمط التعاطي
ً
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي .اك ـت ـش ـف ـنــا مـ ـث ــا م ــن وث ــائ ــق
ّ
ّ
ّ
األميركية أن الحكومة األميركية
الخارجية
كــانــت تـطـلــب م ــن الــرئ ـيــس الـلـبـنــانــي (ش ــارل
ح ـلــو وس ـل ـي ـمــان فــرن ـجـ ّـيــة ب ـع ــده) أن يـنـتــدب
ّ
عنه مندوبًا ّ
سريًا كي يتولى شؤون العالقة
ّ
األمـيــركـ ّـيــة ـ اللبنانية (وك ــان ميشال خــوري
هو مندوب الحلو فيما كان لوسيان الدحداح
مـنــدوبــا لسليمان فــرنـجـ ّـيــة ،وكــانــت الوثائق
ّ
األميركية تشير إليه كـ«املندوب ّ
السري» ،كما
ورد فــي إح ــدى وثــائــق «ويكيليكس مــن عام
 ١٩٧٦عــن الــدحــداح) .وكــان السفير اللبناني
ف ــي واش ـن ـط ــن خ ـ ــارج ن ـط ــاق امل ـ ـ ـ ــداوالت (وال
يمكن نـفــي األس ـبــاب الـطــائـفـ ّـيــة لـهــذا اإلج ــراء
ألن السفير في واشنطن كــان من غير طائفة
ّ
الرئيس وال يمكن الــوثــوق بــه بــأمــور تتعلق
بالتواصل اإلسرائيلي ـ اللبناني املباشر في
حينه).
ّ
وتـصــنــف الحكومة األمـيــركـ ّـيــة الـسـفــراء بناء
ّ
عـلــى مصلحتها م ــع الـ ــدول امل ـع ـنــيــة ،وعليه
فإن سفير دولة االحتالل اإلسرائيلي يحظى
ب ـتــرح ـيــب واح ـت ـف ــاء م ـه ـمــا ك ــان ــت شـخـصـ ّـيــة
الـسـفـيــر .أم ــا س ـفــراء لـبـنــان وس ــوري ــا فكانت
الـعــاقــة معهم تـمـ ّـر بــن م ـ ّـد وج ــزر ،إذ كانت
ّ
الخارجية تستدعيهم في حالة غضب
وزارة
الحكومة من دولهم وتحصر التعاطي معهم
ّ
ّ
ف في أسفل السلم ،فيما كانوا يحظون
بموظ ٍ
ّ
بـلـقــاء مــع مـســاعــد وزي ــر ال ـخــارجــيــة لـشــؤون
ّ
التحسن فــي الـعــاقــة ،أو
املنطقة فــي ح ــاالت
ّ
تحسن فــي شــروط السالم
عند ظهور ب ــوادر
مــع دول ــة ال ـعـ ّ
ـدو .أمــا سفير دول ــة الـعــدو فهو
يستطيع ان يلتقي بالرئيس األميركي متى
ّ
األميركية
يشاء .لكن عداء الدولة للسياسات
ال ت ـ ـ ّ
ـؤدي دائـ ـم ــا إلـ ــى ح ــال ــة إقـ ـص ــاء أو نـفــي
لـسـفـيــر تـلــك ال ــدول ــة :ك ــان س ـف ــراء ج ـمــال عبد
الـنــاصــر فــي واشـنـطــن يـحـظــون بــاحـتــرام من
ّ
ّ
األميركية
الحكومة
الخارجية ألن
قبل وزارة
ُ
— كـمــا يـظـهــر فــي الــوثــائــق امل ـف ــرج عـنـهــا —
كــانــت تتعامل ّ مــع عبد الـنــاصــر بالكثير من
ال ـحــرص وال ــدق ــة الــدبـلــومــاسـ ّـيــة لعلمها بــأن
ّ
عـبــد ال ـنــاصــر ،خــافــا ملـعـظــم ال ـحــكــام ال ـعــرب،
كان يحترم َ
مقام دولته وموقعها ويرفض أي
تنازل في موضوع سيادة بالده.
ّ
صنف املـ ّ
ـؤرخ اإلسرائيلي ،مارتن كريمر ،في
ْ
ّ
أوسطية
عامي ،سفراء دول شرق
مقالة قبل
ّ
حسب نفوذهم في العاصمة األميركية .وهو
ّ
العدو
أدرج فقط إيبا إيبان بني سفراء دولــة
متناسيًا اسـحــق راب ــن ال ــذي كــان على صلة
وثـيـقــة بـصــانـعــي ال ـق ــرار فــي واشـنـطــن أثـنــاء
ّ
توليه سفارة بالده .لكن ال يجوز إدراج سفراء
ّ
الـ ـع ــدو ف ــي تـصـنـيــف يـشـتـمــل ع ـلــى ال ـس ـفــراء
ّ
ّ
بديهية .وقد أدرج
أوسطيني ألسباب
الشرق

كريمر السفير اللبناني شارل مالك في خانة
هؤالء السفراء البارزين .لكن تصنيف كريمر
ّ
لـ ـش ــارل م ــال ــك ل ــواح ــد ب ــن ق ــل ــة م ــن ال ـس ـفــراء
ّ
أوسطيني النافذين ينبع من انحياز
الشرق
ّ
الصهاينة لـخـيــارات مــالــك ،ول ـلــود ال ــذي كان
ّ
ّ
للعدو
يكنه — أي مالك — طيلة سنوات عمله
اإلسرائيلي .1أمــا زعــم كريمر أن العالقة بني
مالك وبني جون فستر دالس كانت وثيقة إلى
درج ــة أن ّ
األول أقـنــع الـثــانــي بـصــوابـ ّـيــة نشر
املارينز في بيروت في عام  ١٩٥٨فهي مدعاة
األمـيــركـ ّـيــة تحتاج
للسخرية .لــم تكن اإلدارة ّ
إلى اإلقناع من لبناني للتدخل العسكري في
لبنان (وفي األردن) آنذاك .كانت لها أسبابها
هي .ومالك كان أداة تستخدمها اإلدارة لنشر
ّ
ّ
ّ
الشيوعية
املسيحية ضــد
اليمينية
الدعاية
ّ
فــي ال ــدول الـغــربــيــة .ليس هـنــاك فــي ّ الوثائق
مــا يثبت أن مــالــك كــان نــافـذًا أو مــؤث ـرًا ،على
العكس .كــان يستميت ويكافح في كل ّزيــارة
إلى أميركا كي يلتقي بمسؤولني ويحذرهم
كعادته من الخطر الناصري والشيوعي.
إن الدور السياسي الذي لعبه بندر بن سلطان
ف ــي املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه الـ ـي ــوم يــوســف
ال ـع ـت ـي ـبــة ،م ــا ه ــو إال تـقـلـيــد ل ـت ـجــربــة سفير
الشاه اإليراني في واشنطن ،أردشير زاهدي
(وس ــاع ــد ف ــي إع ـ ــاء ن ـف ــوذ ال ـس ـف ـيــر أنـ ــه كــان
ّ
متزوجًا لفترة قصيرة مــن ابنة الـشــاه) .هذا
كان من أبرز سفراء املنطقة على مدى عقد من
الزمن (خدم في املنصب في أوائل الستينيات
ث ــم ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ح ـت ــى انـ ـ ــدالع ال ـث ــورة
اإليــرانـ ّـيــة) .وبلغ نفوذ زاهــدي السياسي إلى
درجة أن زبغنيو برجنسكي أقام قناة اتصال
ّ
ّ
وسرية بينه وبني السفير ،الــذي كان
خاصة
مصدر معلومات للمجلس األمن القومي عن
ّ
االيرانية ،بالرغم من تضارب املصالح
الحالة
الــواضــح (راج ــع فــي هــذا كـتــاب جيمس بيل،
ّ
اإليرانية
«النسر واألسد :تراجيديا العالقات
ـ األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة» ،ص .)٤١٠ .إن م ـس ـلــك ونـمــط
عـمــل زاه ــدي فــي واشـنـطــن ك ــان ال ـقــدوة الــذي
اح ـتــذاهــا فـيـمــا بـعــد ب ـنــدر ب ــن س ـل ـطــان .أق ــام
زاه ـ ــدي ع ــاق ــات وث ـي ـقــة جـ ـ ّـدًا ل ـيــس ف ـقــط مع
ّ
واملشرعني
صانعي القرار في البيت األبيض
ّ
في الكونغرس ،لكنه وطد العالقة مع اللوبي
اإلســرائـيـلــي( .وال ــوص ــول إل ــى قـلــب واشنطن
ع ـب ــر ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـ ــات م ــن أعـ ــراف

كان بندر ّ
في
اقًا
سب
ّ
المنظمات
التنسيق ّمع
الصهيونية في
الواليات المتحدة
ّ
ّ
ّ
العربية ،والتي سلم بها راشد
الدبلوماسية
ّ
ّ
الـغــنــوشــي وبــاقــي إخ ــوان املنطقة الـعــربــيــة).
وكانت إيــران تعمل في الخفاء حليفة وثيقة
ّ
ّ
تتحدث عن
للعدو اإلسرائيلي فيما كانت ال
ذلــك فــي اإلع ــام العربي (وطبعًا ،لــم يمنعها
حلفها الوثيق مع إسرائيل من املشاركة في
الحلف اإلسالمي الرجعي الذي أقامه النظام
ّ
ّ
والشيوعية) .وأدرك
الناصرية
السعودي ضد
زاه ـ ــدي أن ال ـعــاقــة م ــع ال ـكــون ـغــرس والـبـيــت
األبـيــض ال تـكـفــي ،وأن هـنــاك حــاجــة للتأثير
على اإلعالم األميركي .واإلعالم األميركي أقل
ّ ّ ُ ّ ُ َ
ويـكــتــب
شـفــافـ ّـيــة ونــزاهــة ومـهـنــيــة مــمــا ي ـظــن
ّ
ع ـنــه ف ــي اإلع ـ ــام ال ـع ــرب ــي .ك ـب ــار اإلعــامــيــن
واإلعــامـ ّـيــات يــرضـخــون لـلــرشــى ،ولــو كانت
ُ ّ
تـعــلــب كـهــدايــا ،ويستسيغون مظاهر الـثــراء
ّ
التي ينعم بها عليهم سـفــراء دول ثــريــة .في
ع ــام  ١٩٧٥وحـ ــده ،أرس ــل زاهـ ــدي  ٨٥زجــاجــة
ّ
فضية
شمبانيا و ٦١علبة كافيار إيراني و٤١
«كارتييه» ،باإلضافة إلــى هــدايــا أخ ــرى ،إلى
ن ـج ــوم اإلعـ ـ ــام األم ـي ــرك ــي (ب ـل ــغ عـ ــدد هــدايــا
ّ
اإليرانية إلــى نجوم االعــام في ذلك
السفارة
ّ
ال ـع ــام وحـ ــده  ٢٧٢ه ــدي ــة ،راجـ ــع ك ـت ــاب بـيــل،
ّ
ص .)٣٧١ .ورك ــزت الـسـفــارة على شبكة «إن.
ّ
بــي.ســي» الـتــي أصـبـحــت مــوالـيــة ج ــدًا لنظام
الـشــاه فــي تغطيتها .لكن زاه ــدي عــرف كيف
ي ـت ـق ـ ّـرب م ــن أصـ ـح ــاب ع ـق ــائ ــد م ـحــاف ـظــة فــي
اإلع ــام ،مــن ارن ــو دو بــورشـغــراف مــن اليمني
إلى جو كرافت من «اليسار» الليبرالي (الذي

األميركية أن العتيبة قريب ّ
ّ
جدًا من صانع القرار في أبو ظبي
تعلم الحكومة

كان يقيم في منزل زاهدي الفخم عندما يزور
إيران إلجراء مقابالت مع الشاه).
لكن الـحــديــث عــن أدوار سـفــراء عــرب نافذين
يجب أن يأخذ في عني االعتبار تجربة نزار
ّ
شخصيًا
حمدون الــذي أرسله صـ ّـدام حسني
ك ــي يـبـيــع ق ـضـ ّـيــة ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي (وحـتـمــا
ال ـص ـهـيــونــي) لـلـمــوقــف ال ـعــراقــي ف ــي الـحــرب
اإلي ــران ـ ّـي ــة ف ــي مـنـتـصــف ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات .كــان
ح ـمــدون ّأول سفير يـتـقـ ّـرب مــن صـنــع الـقــرار
األمـيــركــي عـبــر مـغــازلــة الـلــوبــي الصهيوني،
ّ
ليكوديي
وأق ــام حـمــدون عــاقــات وطـيــدة مــع
أم ـيــركــا ،مــن الـنــائــب فــي الـكــونـغــرس ستيفن
سـ ـ ـ ــوالرز إل ـ ــى عـ ـت ــاة ال ـص ـه ــاي ـن ــة فـ ــي م ــراك ــز
األب ـ ـحـ ــاث ال ـي ـم ـي ـن ـ ّـي ــة .وك ـ ــان ح ـ ـمـ ــدون يـقـيــم
ّ
العراقية
حفالت عشاء (صغيرة) في السفارة
ويحرص على دعوة أصدقاء إسرائيل إليها،
وكان خطابه خاليًا من كل مضامني الخطاب
البعثي الـعــراقــي ال ــذي كــان ُمـ ّ
ّ
حصريًا
ـوجـهــا
لـلـجـمـهــور ال ـعــربــي (كــانــت إطـ ــاالت حـمــدون
ف ــي اإلعـ ــام األم ـيــركــي خــالـيــة م ــن أي إش ــارة
ّ
سيئة إلسرائيل ،ال بل كان يتحاشى الحديث
ّ
ّ
ّ
فــي املــوضــوع إال بعموميات ضبابية تؤكد
أن ال ـع ــراق ح ـ َـاد ع ــن خ ــط «جـبـهــة ال ــرف ــض»).
ّ
دوريـ ـ ـ ــا بـعــد
(وبـ ـق ــي حـ ـم ــدون ي ـ ــزور أم ـي ــرك ــا
تقاعده لالستشفاء حتى في سنوات الحرب
األم ـي ــرك ـ ّـيــة ع ـلــى الـ ـع ــراق ،وكـ ــان ذل ــك مـصــدر
استغراب في اإلعالم).
فتح التحضير للحرب األمـيــركـ ّـيــة ُاملـ َّ
ـدمــرة
على العراق في عام  ١٩٩١الباب واسعًا امام
التنسيق الخليجي ـ اإلسرائيلي .يومها —
فــي ّأول ّأي ــام االحـتــال العراقي للكويت —
أجــاب السفير الكويتي عن ســؤال عن مدى
استعداد بالده لقبول مساعدة من إسرائيل
بالقول إنــه ّ
يرحب باملساعدة من أي جهة.
وق ـ ــد ع ـم ــل الـ ـل ــوب ــي ال ـك ــوي ـت ــي ي ــوم ـه ــا مــع
اللوبي اإلسرائيلي ّ
ونسقا طــرق املواجهة.
ّ
لـكــن الـحـكــومــة األمـيــركــيــة وضـعــت شــروطــا
غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة ي ــوم ـه ــا ع ـل ــى ك ــل ال ـح ـكــومــات
ّ
الخليجية ،ومنها نبذ كل قوانني الجامعة
ال ـعــربـ ّـيــة ملـقــاطـعــة إســرائ ـيــل (أي إن بعض
مؤسسات ّ
دول الغرب اليوم — عبر ّ
خاصة
ّ
— بــاتــت سـ ّـبــاقــة فــي املقاطعة الـتــي تخلت
ال ـجــام ـعــة ال ـعــربـ ّـيــة ع ـن ـهــا) .ك ـمــا اشـتــرطــت
أمـي ّــركــا تسهيل عـقــد ل ـق ــاءات ّمـبــاشــرة بني
ممثلني عــن دولــة الـعـ ّ
ـدو وممثلني عــن دول
الخليج.
ل ـك ــن بـ ـن ــدر ك ـ ــان س ـ ّـب ــاق ــا فـ ــي ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
ّ
ّ
الصهيونية وفــي دعوتها لــزيــارة
املنظمات
الرياض لعقد اجتماعات على مستوى رفيع
مــع أفـ ــراد فــي الـحـكــومــة .والـ ــذي سـ ّـهــل ّ
مهمة
بـنــدر فــي واشنطن هــو )١ :قــربــه مــن الحاكم،
أي امل ـل ــك ف ـه ــد .وك ـ ــان ب ـن ـ ُـدر (أو ف ـه ــد) يـصـ ّـر
ـرجــم فــي لقاءات
على أن يقوم هــو بمهام املـ ّتـ ِ
األميركيني (وهــو انتدب
فهد مــع املسؤولني
ّ
للمهمة فيما بـعــد) .وكــان فهد
عــادل الجبير
ش ــدي ــد ال ـث ـقــة ب ــه ،م ـمــا زاد م ــن أه ـمـ ّـيــة دوره
فــي نـظــر امل ـســؤولــن األم ـيــركـ ّـيــن )٢ .لــم يكن
ّ
ّ
ّ
عربيًا ،وهــذه ُالنوع
إسالميًا وال
عقائديًا ،ال
من العرب الذين ينبذون العقائد ّ
محبذ عند
األم ـيــركـ ّـيــن ،خـصــوصــا ه ــؤالء الــذيــن ال تــرد
كـلـمــة فـلـسـطــن ع ـلــى ألـسـنـتـهــم )٣ .الـخـلـفـ ّـيــة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة لـبـنــدر — بــالــرغــم م ــن املـبــالـغــات
ّ
املفخمة عنها — ساعدت في قربه من شركات

تـصـنـيــع الـ ـس ــاح ومـ ــن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـس ـكــري ـ
االسـتـخـبــاراتــي فــي أمـيــركــا )٤ .انـخــرط بندر
ّ
االجتماعية للنخبة وأجــزل املنح
في الحياة
ّ
والعطايا على إعالميني ومسؤولني نافذين.
 )٥بــرز بـنــدر فــي دوره كــأمـيــركــي ،ال كعربي،
ح ـتــى أن ــه ك ــان يـحـضــر م ـب ــاري ــات ك ــرة ال ـقــدم
األميركية ويزعم أنه من ّ
ّ
أشد مناصري فريق
«داالس كــوبــوي» )٦ .قــدرتــه على اإلنـفــاق من
خــارج الحساب الخاص بالسفارة ،وتمويله
ّ
ّ
استخباراتية وعسكرية
لعمليات أمـيــركـ ّـيــة
ّ
سرية حول العالم (وخالفًا للقانون األميركي
ّ
أحيانًا ،كما في تمويل عمليات الـ«كونترا»).
مهمة يوسف العتيبة كانت أسهل من ّ
ّ
مهمة
ّ
بندر ألن العتيبة خدم الجيل الثاني من حكام
ّ
اإلمـ ـ ـ ــارات ،وت ـعــلــم م ــن ت ـجــربــة نـ ــزار ح ـمــدون
وبـنــدر بــن سـلـطــان .لكن العتيبة تـفـ ّـوق على
ّ
التطرف في التحالف مع
بندر في الرغبة في
الـلــوبــي اإلســرائ ـي ـلــي ،خـصــوصــا فــي جناحه
الليكودي .وبرز طموح العتيبة (ابن ّأول وزير
املعروف
العتيبة،
نفط لإلمارات ،مانع سعيد
ّ
ُ
ب ـح ــب اق ـت ـن ـ ُـائ ــه ل ـل ـش ـه ــادات غ ـي ــر امل ـس ـت ـحــقــة
ِّ
واألشـعــار املبتاعة) مبكرًا إذ أنــه قصد وهو
طالب جماعي السفير األميركي ،فرانك وزنر،2
ف ــي ّال ـقــاهــرة وأشـ ــرف األخ ـي ــر عـلــى توجيهه
َ
وحثه على الحصول على شهادة من جامعة
جــورج ـتــاون ،3ألحقها فيما بعد فــي دراســة
ّ
ّ
(العسكرية) في
الوطنية
فــي جامعة الــدفــاع
ّ
األميركية.
العاصمة
عمل العتيبة مستشارًا لشؤون األمن القومي
ملحمد بــن زاي ــد ،وأصـبــح صـلــة الــوصــل بينه
وبـ ــن ال ـق ـط ــاع ال ـع ـس ـكــري واالس ـت ـخ ـب ــارات ــي
األم ـيــركــي .وبـعــد ضـ ّـجــة «مــوانــئ دب ــي» التي
ّ
هزت صورة دولة اإلمارات في أميركا في عام
 ،٢٠٠٦عندما حدث لغط حول دور ّشركة موانئ
ّ
دبي التي كانت على وشك أن توقع عقودًا مع
ّ
ّ
التعصب والعداء الغربي
أميركية .كل
موانئ
ّ
التقليدي ضد العرب واملسلمني ّ
تجمع ليعطل
ّ
االتفاقية .أدرك النظام اإلمــاراتــي أنــه يحتاج
إلى مزيد من العمل الدعائي لتغيير صورته
— أي ص ــورة ال ـن ـظــام ول ـيــس ص ــورة ا ُلـعــرب
َ
واملـسـلـمــن — فــي أذه ــان األمـيــركـ ّـيــن .أرس ــل
بــن زاي ــد العتيبة مـبـعــوثــا إل ــى واشـنـطــن في
عــام  ٢٠٠٨واستطاع في سنوات مـعــدودة أن
يصبح من أبرز السفراء في العاصمة .ساعده
فــي ذلــك عــوامــل ع ــدة ،منها )١ :أنــه يستعمل
الغربية إلبهار ّ
ّ
محدثيه باملصطلحات
ثقافته
ّ
امل ـح ـك ـ ّـي ــة األم ـي ــرك ــي ــة — ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ب ـنــدر
ال ــذي ك ــان يستعني بـفــريــق مــن املـسـتـشــاريــن
ّ
ّ
املحكية.
األميركيني لتلقينه بعض العبارات
وه ــو مـثــل ب ـنــدر أي ـض ــا ،يـنـخــرط ف ــي الـحـيــاة
ّ
ّ
األميركية للنخبة في العاصمة،
االجتماعية
ُ
ويقيم حـفــات مـبـ ِـهــرة (لـضـيــوفــه) فــي منزله
ـدر ،ال
فــي ضــاحـيــة م ـك ـلــن .4وع ـلــى عـكــس ب ـنـ ّ
ي ـحــب الـعـتـيـبــة ل ـفــت األنـ ـظ ــار إل ـي ــه ،ويـفــضــل
ـريــة ت ـ ّ
ال ـع ـمــل ب ـسـ ّ
ـام ــة .وه ّــو ن ـ ــادرًا م ــا يعطي
ّ
مـقــابــات صـحــافــيــة ،ويـفــضــل الـحــديــث «أوف
ّ
األميركية أن
ذا ريـكــورد» )٢ .تعلم الحكومة
العتيبة قريب جـ ّـدًا مــن صانع الـقــرار فــي أبو
ظبي .والعالقة بينه وبني بن زايد تمتد على
مدى سنوات .وسهولة التواصل بني العتيبة
وبن زايد تساعد على تسهيل وتلبية طلبات
ّ
األميركية ،خصوصًا فــي املجاالت
الحكومة
ّ
ّ
العسكرية واالسـتـخـبــاراتــيــة .وكما فــي حالة

