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كتاب

«نصف قرن في سياسة أميركا الشرق أوسطية» لعبدالله بوحبيب

نشرت «االخبار» أمس حلقة اولى من الكتاب الجديد لسفير لبنان السابق في واشنطن
الدكتور عبدالله بوحبيب «اميركا َ
القيـم واملصلحة ،نصف قرن من السياسات
الخارجية في الشرق االوسط» .يتناول الكتاب مراجعة للسياسة االميركية في دول
الشرق االوسط ،ومن بينها لبنان ،طوال نصف قرن خلت منذ عهد الرئيس ريتشارد

نيكسون وصوال الى عهد الرئيس باراك اوباما ،مع خاتمة تعرض قواعد السياسة
الخارجية للرئيس الحالي دونالد ترامب .لكن مع استفاضة في تحديد معالم سياستي
الرئيسني جورج بوش االبن وأوباما ،والخيارات والقرارات ومظاهر النجاح والفشل التي
رافقتاها .حلقة أمس أضاءت على الظروف التي رافقت إقرار القرار  1559والدور
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[]2

األميركي في عدوان تموز  ،2006فيما تتناول حلقة اليوم عالقة الرئيس باراك اوباما
بالسعودية التي ترجحت بني طرفي التحالف والصداقة ،لكن مشوبة بكثير من
التناقض والتنافر .أوباما ،في نهاية واليته االولى ،توصل الى عدد من االستنتاجات
حيال العالم ،وخصوصًا الشرق االوسط ،ودور اميركا فيه .منها :أن الشرق االوسط لم

يعد مهمًا للمصالح االميركية بسبب االكتفاء الذاتي في حقل النفط ،وهناك القليل
رئيس اميركي القيام به لجعل هذه املنطقة مكانًا افضل ،وأن الرغبة
مما يمكن اي ّ
األميركية في حل مشاكل الشرق االوسط غالبًا ما تؤدي الى الحرب ،والى مقتل جنود
اميركيني ،والى النزف النهائي لصدقية الواليات املتحدة وقوتها حول العالم

باراك أوباما :السعودية حلفاء أم أصدقاء؟
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«ﻻ ينحصر التأثير اﻻميركي على كل من بلداننا في العالم العربي باهمية سياساتها وديبلوماسيتها وحروبها
واستخباراتها وجيوشها ومساعداتها المادية والثقافية ،انما ـ باهمية اكبر ربما ـ بمنتوجاتها اﻻستهﻼكية التي
من ِ
منا غريب عن افﻼم السينما الهوليودية ،وهاتف اﻻيفون
اصبحت جزءا ً ﻻ يتجزأ من حياتنا اليوميةَ .
وخدماته ،ومرطبات الكوﻻ ومشتقاتها ،وبنطلون البلوجينز ،وسندويش الهامبرغر ،وقهوة الستارباكز،
ودخان المارلبورو ،وغيرها وغيرها من السلع اﻻميركية التي نعيشها يومياً ويصعب العيش من دونها».

عبداﷲ بوحبيب

ت مرة في زمن كان اليأس يسيطر على اللبنانيين جميعاً ،ان اتحدى المسؤولين عن لبنان والمنطقة
«قرر ُ
في الخارجية اﻻميركية .سألتهم مشككاً عن فعالية الموقف (المعلن في شأن سيادة لبنان واستقﻼله)
وامكان ترجمته عملياً .كان ذلك في منتصف ثمانينات القرن الماضي ،وكنت سفيرا ً للبنان لدى واشنطن.
ي بتهكم« :سعادة السفير ،هل تريدنا ان نقول ان
ما كان من احد الديبلوماسيين في اﻻجتماع ان رّد عل ّ
ت ماذا سيحدث للبنان من جراء
واشنطن ليست معنية باستقﻼل لبنان وسيادته وسﻼمة اراضيه؟ هل فكر َ
تصريح كهذا؟».

«ثمة محدودية ﻻستعمال القوة .في استطاعة الوﻻيات المتحدة ان تربح كل حرب تخوضها .وﻻنها ﻻ
تستطيع دائماً ان تربح السﻼم ،تنقلب اﻻوضاع عليها من رابح الى خاسر... .منطق السيادة في العالم
والمقاومات الشعبية التي انتشرت منذ منتصف القرن الماضي ،ناهيك باﻻرهاب ،يمنع اﻻنتصار الكامل
والشامل في حروب هذا القرن».

من المقدمة

عبداﷲ بوحبيب
باشر مسيرته المهنية في البنك الدولي (واشنطن) في ايار  1976مسؤو ً
ﻻ في دائرة الشرق اﻻوسط حتى
ايار  ،1983عندما ُعّين سفيرا ً للبنان لدى الوﻻيات المتحدة اﻻميركية حتى شباط .1990

في شباط ُ 1992عّين مستشارا ً رئيسياً لنائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق اﻻوسط وشمال افريقيا.

في آذار  2001عاد الى لبنان مستشارا ً رئيسياً للشؤون الدولية للرئيس عصام فارس نائب رئيس مجلس الوزراء.

عام  2007اسس وادار «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» طوال عشر سنوات .منذ ايلول  1998كتب
دورياً في جريدة «السفير» ،ثم افتتاحيات منتظمة ما بين عامي  2013و.2016
حاضر في جامعة ڤندربيلت اﻻميركية ،وفي جامعتي الحكمة وسيدة اللويزة في لبنان.
درس العلوم اﻻقتصادية في الجامعة اﻻميركية في بيروت ،وتخّرج فيها عام .1967
حاز الدكتوراه في اﻻقتصاد من جامعة ڤندربيلت اﻻميركية عام .1975
له:
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أميركـا الِقَيــم والمصلحـة

«ما ارجوه ان انقل الى القارئ اللبناني والعربي الرؤية اﻻميركية المرئية الظاهرة للعﻼقات بين القوة العظمى
هذه وعالمنا العربي .لعل ذلك يحضهم على اتخاذ مواقف توصف بالعزة والكرامة التي ربما تقود الى ان
يصبح مصيرنا بين ايدينا نحن ،ﻻ من صنع اﻵخرين».
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الدكتور عبد اﷲ بوحبيب
سفير لبنان سابقﴼ في واشنطن

أ ِميركـــا
القَيــم والمصلحـة
نصف قرن من السياسات الخارجية

في الشــــرق اﻷوســــط

 «الضوء اﻻصفر ،السياسة اﻻميركية تجاه لبنان» ،صدرت طبعته اﻻولى عام  1991عن شركة المطبوعاتللتوزيع والنشر.
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لعل املوقف الواضح لباراك اوباما يدعم
فـيــه اململكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة خــال
ثماني سنوات في البيت االبيض ،كان
فــي ايـلــول  ،2016عندما اسـتـخــدم حق
النقض (الـفـيـتــو) ضــد م ـشــروع قانون
وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ــه الـ ـك ــونـ ـغ ــرس االمـ ـي ــرك ــي
باالجماع ،يسمح لعائالت ضحايا 11
ايلول  2001بمقاضاة السعودية بسبب
«صـ ـ ـ ــات» م ــزع ــوم ــة ل ـه ــا بــال ـه ـج ـمــات
االرهابية على نيويورك وواشنطن في
ذلك الحدث.
ّ
سجل الرئيس في السياسة الخارجية
قصير .اذ خدم اقل من اربع سنوات في
مجلس الشيوخ الفيديرالي من كانون
الثاني  2005الى تشرين الثاني .2008
بـ ــدأ ظـ ـه ــوره ع ـلــى املـ ـس ــرح الـسـيــاســي
الوطني في عام  ،2002معارضًا للحرب
على ال ـعــراق ،وك ــان عـضـوًا فــي مجلس
شيوخ واليــة اللينوي (.)2004 - 1997
قال ذلك العام مخاطبًا الرئيس جورج
ب ــوش االب ـ ــن ،ف ــي م ـس ـيــرة ح ــاش ــدة في
شيكاغو مناهضة للحرب على العراق:
ً
«ان ــت تــريــد حــربــا؟ دعــونــا نـكــافــح اوال
ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن ان ح ـل ـف ــاء ن ــا امل ــزع ــوم ــن
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط (الـ ـسـ ـع ــودي ــن
واملصريني) يتوقفون عن قمع شعبهم،
وق ـمــع امل ـعــارضــة ،ويـكــافـحــون الـفـســاد
وع ــدم امل ـس ــاواة» .كــان ذلــك خطابًا غير
معتاد لتظاهرة مناهضة للحرب على
ال ـ ـعـ ــراق ،خ ـص ــوص ــا وان اوبـ ــامـ ــا ك ــان
ً
مجهوال على الساحة الوطنية.
ذك ــر جيفري غــولــدبــرغ فــي مقالته في
مـجـلــة «اطـلـنـتـيــك» ،فــي نـيـســان ،2016
ع ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الوبـ ــامـ ــا
امثلة كثيرة عن تشكيكه في استمرار
الـ ــدعـ ــم االمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـس ـع ــودي ــة .يــذكــر
ً
مثال حديثًا بينه وبــن رئيس حكومة
اوسـتــرالـيــا وق ـتــذاك مــالـكــوم تيرنبول،
خ ــال اج ـت ـمــاعــات مــؤسـســة «ال ـت ـعــاون
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي لـ ـ ـ ــدول آس ـ ـيـ ــا وامل ـح ـي ــط
الهادىء» ،في مانيال في الفيليبني عام
 .2015كان الكالم عن اندونيسيا حينما
وصفها اوباما تنتقل تدريجًا من اسالم
تعددي وتوافقي الى اسالم اكثر تشددًا
ال يتسامح مع تفسيرات مختلفة ،وان
اعدادًا كبيرة من النساء االندونيسيات
اعتمدن الحجاب اآلنّ .
فسر اوباما ذلك
التطور بــ«ان السعوديني ،وغيرهم من
ال ـع ــرب ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،ش ـح ـنــوا االمـ ــوال
وع ــددًا كبيرًا مــن االئـمــة واملعلمني الى
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اندونيسيا في تسعينات القرن املاضي.
م ـ ـ ّـول ال ـس ـع ــودي ــون املـ ـ ـ ــدارس الــديـنـيــة
الــوهــاب ـيــة بـشـكــل كـبـيــر ،وه ــي معاهد
ُ
التفسير االصــولــي فــي االســام
ت ــدرس ّ
والـ ـت ــي تـفــضـلـهــا ال ـعــائ ـلــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـحــاك ـمــة» .اض ــاف اوب ــام ــا ان االس ــام
الـيــوم فــي اندونيسيا اكـثــر تـشــددًا من
االس ــام عـنــدمــا ك ــان هــو يعيش هناك
(في منتصف ستينات القرن املاضي).
تـســاءل تيرنبول« :ألـيــس السعوديون
اصدقاءكم؟».
«االمر معقد» ،أجابه اوباما.
يضيف غولدبرغ« :غالبًا ما سمع املرء
فــي البيت االب ـيــض خ ــال عهد اوبــامــا
م ـســؤولــن ف ــي مـجـلــس االمـ ــن الـقــومــي
ّ
يــذكــرون ال ــزوار بــأن الغالبية العظمى
م ــن خــاط ـفــي ال ـط ــائ ــرات ف ــي  11اي ـلــول
 2001ليسوا ايرانيني .انهم سعوديون.
حـتــى الــرئـيــس نـفـســه يـهــاجــم التمييز
ضد النساء في السعودية الذي تجيزه
الدولة ،مشددًا على ان ال دولــة يمكنها
ان تنهض فــي الـعــالــم الـحــديــث عندما
ُ
ت ـمــارس الـقـمــع عـلــى نـصــف سكانها».
يضيف في املوضوع نفسه« :يمكن املرء
قياس نجاح مجتمع ما من خالل كيفية
معاملته نسائه».
يعود االحباط القوي للرئيس االميركي
ف ــي م ــا يتعلق بــالـسـعــوديــن ،ال ــى حد
بـعـيــد ،ال ــى تحليله سـيــاســات مــوازيــن
ال ـ ـقـ ــوى فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق االوس ـ ـ ـ ـ ــط .يـ ــروي
غولدبرغ انه قال الوباما مرة انه الحظه
ً
«اقل احتماال من الرؤساء السابقني في
االنحياز الى اململكة العربية السعودية
في نزاعها مع خصمها اللدود ايران» .لم
ينف الرئيس ذلك وقال« :ايران منذ عام
ِ
 1979عــدو للواليات املتحدة ،وتشارك
في االرهاب الذي ترعاه الدولة ،وتشكل
ت ـهــدي ـدًا حقيقيًا الســرائ ـيــل وعـ ــدد من
حلفائنا ،وتشارك في كل انواع السلوك
امل ــدم ــر» .أض ـ ــاف« :ل ـيــس رأيـ ــي اب ـ ـدًا ان
نرمي حلفاءنا التقليديني  -السعوديني
 ال ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــر مل ـص ـل ـح ــة ايـ ـ ـ ـ ـ ــران .لـكــنالسعوديني في حاجة الى مشاركة في
الشرق االوسط مع اعدائهم االيرانيني.
املنافسة بــن الـسـعــوديــن وااليــرانـيــن
ســاعــدت على اشـعــال ح ــروب بالوكالة
وفــوضــى فــي ســوريــا والـعــراق واليمن،
تتطلب منا ان نقول الصدقائنا ،وكذلك
لاليرانيني ،انهم في حاجة الــى ايجاد
طــريـقــة فـعــالــة لـلـمـشــاركــة فــي املنطقة،
واالتفاق على نوع من السالم البارد».
ق ــال الــرئـيــس األمـيــركــي اي ـضــا« :النهج
االم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي قـ ــال الص ــدق ــائ ـن ــا في
الخليج انكم على حق ايران هي مصدر
كل املشاكل وسندعمكم في مواجهتها،
ي ـع ـنــي ب ــالـ ـض ــرورة ان ـ ــه م ــع اس ـت ـم ــرار
ه ــذه ال ـص ــراع ــات الـطــائـفـيــة املـحـتــدمــة.
هــذا ،بينما اصدقاؤنا التقليديون في
الخليج ليست لديهم القدرة على اطفاء
ت ـلــك الـ ـح ــرائ ــق ،او ان ي ــرب ـح ــوا بشكل
ح ــاس ــم ب ـم ـف ــرده ــم ،م ــا ي ـع ـنــي ان على
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ان تستخدم قوتها
العسكرية لتصفية الحسابات .هذا لن
ي ـكــون فــي مصلحة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وال ال ـشــرق االوسـ ــط .ه ــذه هــي القبلية

بعينها ،وهي قوة ال يستطيع اي رئيس
ام ـي ــرك ــي ازال ـت ـه ــا او اض ـعــاف ـهــا حـتــى.
القبلية ،التي تظهر بوضوح في عودة
مــواطـنــي الــدولــة الفاشلة الــى الطائفة
والـعـقـيــدة والـعـشـيــرة والـقــريــة ،مصدر
الكثير من مشاكل الدول االسالمية في
الشرق االوسط ،ومصدر آخر للقدرية».
فــي مــوضــوع مـشــابــه ،يـقــول غــولــدبــرغ
ان ــه س ــأل اوب ــام ــا مـ ــاذا ك ــان ي ــأم ــل في
تحقيقه من خالل الخطاب الــذي القاه
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ع ــام  ،2009ف ــأج ــاب ــه انــه
كـ ــان يـ ـح ــاول «مـ ــن دون ن ـج ــاح اق ـنــاع
امل ـس ـل ـم ــن ب ـف ـح ــص ج ـ ــذور ال ـت ـعــاســة
التي هم فيها» .اضاف« :كانت حجتي
هــي :دعــونــا نتوقف عــن التظاهر بأن
االس ـبــاب ملشاكل الـشــرق االوس ــط هي
اس ــرائـ ـي ــل ،م ــع انـ ـن ــا م ـص ـم ـمــون عـلــى
ان نـعـمــل لـتـحـقـيــق ال ــدول ــة وال ـك ــرام ــة
للفلسطينيني .لكنني كنت آمل في ان
يــؤدي خطابي الــى اثــارة نقاش يمكن
ان يخلق مساحة للمسلمني ملعالجة
املـشــاكــل الحقيقية الـتــي يواجهونها
 مشاكل الحوكمة .هـنــاك تـيــارات فياالس ـ ـ ــام ل ــم ت ـم ــر ف ــي ع ـم ـل ـيــة اص ــاح
تساعد الـنــاس على تكييف عقائدهم
الــدي ـن ـيــة م ــع ال ـح ــداث ــة .ك ـنــت اف ـك ــر في
اقناعهم بأن الواليات املتحدة ال تقف
ّ
التقدم ،واننا سنساعد،
في طريق هذا
ب ــأي طــريـقــة ممكنة ،عـلــى دف ــع اه ــداف
اج ـنــدة عــربـيــة عملية ونــاجـحــة توفر
حـ ـي ــاة افـ ـض ــل ل ـل ـن ــاس الـ ـع ــادي ــن فــي
البلدان تلك».
اوض ــح اوب ــام ــا فــي حــديـثــه لـغــولــدبــرغ
ان ج ــزءًا مــن مهمته كرئيس للواليات
املـتـحــدة «ح ــض ال ـب ـلــدان االخـ ــرى على
ً
اتـ ـخ ــاذ اجـ ـ ـ ــراءات بــأن ـف ـس ـهــم ،ب ـ ــدال من
انتظار قيادة الواليات املتحدة» .الدفاع
ع ــن ال ـن ـظ ــام الـ ــدولـ ــي ال ـل ـي ـب ــرال ــي ضــد
االرهاب الجهادي واملغامرات الروسية
والـبـلـطـجــة الصينية يعتمد فــي جــزء
كبير مـنــه ،كما يعتقد ،على استعداد
الدول االخرى لتقاسم العبء مع بالده.
ف ــي ح ــدي ــث آخ ــر م ــع ك ــات ــب امل ـقــالــة في
اثناء زيارة تايالند ،لفته الى ان قيادات
دول آسيا واميركا الالتينية وافريقيا
يسألونه ،عندما يجتمع بهم ،مساعدة
ب ـلــدان ـهــم ع ـلــى رف ــع م ـس ـتــوى املـعـيـشــة
وزيـ ــادة الـعـمــالــة ،فيما ق ـيــادات الشرق
االوسـ ــط يـبـحـثــون مـعــه فــي الـخــافــات
ال ـق ـب ـل ـيــة بـعـضـهــم م ــع ب ـع ـض ـهــم ،وفــي
سبل التغلب على منافسيهمّ .
توصل،
فــي نهاية والي ـتــه االول ــى ال ــى ع ــدد من
االستنتاجات حيال العالم ،وخصوصًا
الشرق االوسط ،ودور اميركا فيه .منها:
ً
اوال ،ل ــم ي ـع ــد الـ ـش ــرق االوس ـ ـ ــط مهمًا
للمصالح االمـيــركـيــة بـسـبــب االكـتـفــاء
الذاتي في حقل النفط.
ثــان ـيــا ،ل ــو ك ــان ال ـش ــرق االوس ـ ــط مهمًا
عـلــى نـحــو كـبـيــر ،سـيـكــون ثـمــة القليل
الذي يمكن اي رئيس اميركي القيام به
لجعله مكانًا افضل.
ثــالـثــا ،الــرغـبــة الـفـطــريــة االمـيــركـيــة في
اص ــاح كــل ان ــواع املـشــاكــل الـتــي تظهر
اكـثــر ح ــدة فــي ال ـشــرق االوسـ ــط ،تــؤدي
حـتـمــا الـ ــى الـ ـح ــرب ،الـ ــى مـقـتــل جـنــود
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اميركيني ،والى النزف النهائي لصدقية
الواليات املتحدة وقوتها حول العالم.
لم َير الرئيس في مؤسسات السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي واش ـن ـط ــن ،خـصــوصــا
م ــراك ــز االبـ ـح ــاث وال ـت ـفـك ـيــر ،الـصــدقـيــة
ف ــي ان ـتــاج ـهــا ال ـف ـك ــري وآرائ ـ ـهـ ــا .اش ــار
لغولدبرغ ان هــؤالء يعتبرون مشاكل
تستطيع حل نفسها
الشرق االوسط ال
ّ
ب ـن ـف ـس ـهــا ،ومـ ــن دون ت ــدخ ــل ام ـيــركــي
ستتفاقم تلك املشاكل ،ما يعني تراجع
مكانة الواليات املتحدة وصدقيتها في
املنطقة تلك .غير ان هذا املنطق ،بحسب
اوباما ،اوصلها الى حرب فيتنام.
يضيف احد مستشاريه «ان ذلك يعني
اب ـقــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة منغمسة في
أزمـ ــات ال ـش ــرق االوس ـ ــط ،وان الــرئـيــس
اوبــامــا يتخذ موقفًا معاكسًا مــن ذلــك.
ال ـت ـ ّ
ـوس ــع املـ ـف ــرط ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
سيضر فــي نهاية املـطــاف باالقتصاد
االميركي وقدرة الواليات املتحدة على
البحث والتعامل مع التحديات االخرى
حول العالم .االهم ان ذلك ّ
يعرض حياة
الشباب االميركي للخطر .كل ذلك ليس
في مصلحة االمن القومي االميركي».
ان ـت ـخــب بـ ـ ــاراك ح ـســن اوب ــام ــا رئـيـســا

ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن دون ان تـكــون
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ع ــاق ــة مـ ـع ــه .حـ ـ ــدث ذل ــك
ايضًا عام  1992في معركة االنتخابات
الرئاسية بني جــورج بــوش االب وبيل
كـلـيـنـتــون .كـتــب الـصـحــافــي والـبــاحــث
دايفيد اوتــاوي في صحيفة «واشنطن
ً
ً
بوست» مقاال طويال عن عالقة السفير
الـسـعــودي وق ـت ــذاك ،بـنــدر بــن سلطان،
بالبيت االبيض .كان ذلك في منتصف
تسعينات القرن املاضي ،ولم تكن ثمة
عالقة وثيقة للسفير السعودي بالبيت
االبيض ّ
وسيده كلينتون .يذكر اوتاوي
ان ك ـل ـي ـن ـتــون اتـ ـص ــل ب ــاالمـ ـي ــر مــرتــن
عندما كــان حاكمًا لــواليــة اركانساس،
فلم ي ـ ّ
ـرد بـنــدر ،املطمئن فــي انتخابات
الــرئــاســة ال ــى ع ــودة صــديـقــه الــرئـيــس،
جــورج بــوش االب ،الــى البيت االبيض.
لــم يـكـتــرث الرسـ ــاء عــاقــة مــع منافسه
يول
الديموقراطي خالل الحملة .لذا لم ِ
كلينتون في السنوات االولى من عهده،
اهتمامًا ببندر بن سلطان.
ت ـ ـ ــرك ب ـ ـنـ ــدر س ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة فــي
واشـنـطــن ع ــام  ،2005وح ــل مـكــانــه ابــن
ع ـم ــه وش ـق ـي ــق زوج ـ ـتـ ــه االم ـ ـيـ ــر تــركــي
ال ـف ـي ـص ــل ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان قـ ــد خ ـ ــدم م ــدي ـرًا

للمخابرات السعودية (،)2001 - 1977
وك ــان على صلة بــاملـقــاومــة االسالمية
فــي افغانستان ،وت ـعــاون مــع «ســي اي
اي» لدعمها فــي حربها على االتـحــاد
السوفياتي الــذي كان احتل البالد عام
 .1980اسـتـقــال تــركــي مــن منصبه في
املخابرات السعودية في االول من ايلول
 ،2001عشرة ايام قبل احــداث  11أيلول
في واشنطن ونيويورك.
لـ ــم ي ـك ــن مـ ـس ــار ال ـس ـف ـي ــر الـ ـج ــدي ــد فــي
واش ـن ـط ــن م ـشــاب ـهــا ل ـس ـل ـفــه بـ ـن ــدر .لــم
ـن ع ـ ــاق ـ ــات قـ ــويـ ــة م ـ ــع املـ ـس ــؤول ــن
يـــ ِ
االمـ ـي ــركـ ـي ــن ،وك ـث ـي ــرا م ــا راح يـنـتـقــد
السياسة الخارجية الميركا فيما سلفه
اشترك في صنعها .ترك تركي الفيصل
عندما
واش ـن ـطــن بــانـقـضــاء  15ش ـه ـرًا ّ
اكـتـشــف ان عـ ّـمــه املـلــك عـبــدالـلــه يفضل
اسـتـمــرار بندر فــي اتـصــاالتــه املباشرة
ب ــال ـب ـي ــت الـ ـبـ ـي ــض .خ ـل ـف ــه فـ ــي س ـف ــارة
واشنطن الديبلوماسي السعودي عادل
الجبير ال ــذي اصـبــح وزي ـرًا للخارجية
بعد وفاة االمير سعود الفيصل.
ّ
شب اوباما على افكار ليبرالية ،وتمركز
س ـيــاس ـيــا ف ـ ّـي ف ـئــة ي ـس ــار ال ــوس ــط .في
الـغــالــب تتبنى ه ــذه الـفـئــة قـيــم حقوق

االنسان واملساواة بني كل أفراد املجتمع
م ــن ال ـنــواحــي ال ـج ـنــدريــة ،والـجـنـسـيــة،
واالثنية والسياسية حتى ،وغيرها من
الـحـقــوق املــدنـيــة واالجـتـمــاعـيــة .لطاملا
ُصــدم اوبــامــا مــن العالقات القوية بني
السعودية والواليات املتحدة اذ تتغلب
فـيـهــا املـصـلـحــة عـلــى ال ـ ِقـ ّـيــم وامل ـب ــادىء
الديموقراطية واالجتماعية.
تكمن اهمية العائلة السعودية املالكة
ف ــي ان املـمـلـكــة اك ـبــر مـنـتــج لـلـنـفــط في
ال ـعــالــم .ت ـقـ ّـدر احـتـيــاطــات الـنـفــط فيها
بحوالى ربــع االحتياط العاملي املؤكد.
عـلــى ط ــرف نقيض مــن الـ ــدول االخ ــرى
امل ـصــدرة للنفط ،للحكومة السعودية
مرونة كبيرة في حجم صادراتها .اذ في
استطاعتها زي ــادة او خفض انتاجها
من النفط وتصديره للحفاظ ،بحسب
ال ـح ــاج ــة ال ـس ـيــاس ـيــة او امل ــال ـي ــة ،على
استقرار سعر برميل النفط العاملي.
اعطتها قوتها في قطاع الطاقة اهمية
كبيرة عند دول اوروبا الغربية واليابان
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ل ـكــن م ــع وص ــول
اوباما الى الرئاسة االميركية في كانون
الثاني  ،2009كانت اميركا قد شارفت
على االكـتـفــاء الــذاتــي فــي ه ــذا القطاع،

ولذا لم َير الرئيس ،الليبرالي سياسيًا
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ،اي نـ ـ ــوع مـ ــن ال ـح ــاج ــة
ال ــى الـسـعــوديــة والـعــائـلــة املــالـكــة فيها
اقتصاديًا .غير ان العالقات التاريخية
بــن الـبـلــديــن ال ـتــي انـطـلـقــت ع ــام 1945
من اجتماع الرئيس االميركي فرانكلني
روزف ـل ــت بملك الـسـعــوديــة عبدالعزيز
بن سعود ،حملته على ان يحافظ على
حــد ادن ــى منها بــن الــدولـتــن ،معتبرًا
ان انتقاده اململكة هو ملصلحة العائلة
ال ـحــاك ـمــة .ال يـمـكــن ال ـن ـظــام الـسـعــودي
ً
االس ـت ـمــرار فــي ه ــذه ال ـحــال طــويــا في
القرن .21
ث ـمــة ارب ـ ــع ق ـضــايــا رئ ـي ـس ـيــة مـشـتــركــة
ك ــان ــت ت ـب ـح ــث ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار بـ ــن ادارة
اوب ــام ــا وال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي :سياسته
الشرق اوسطية ،ايــران ،سوريا ،اليمن.
ام ــا مسيرة ال ـســام بــن الفلسطينيني
واسرائيل ،فأوقفت دول الخليج العربي
االهـتـمــام بها منذ النصف الثاني من
الـعـقــد االول ،كـمــا ذكـ ــرت كــونــدولـيـســا
رايــس فــي مذكراتها .الـســؤال االول من
وزراء خــارج ـيــة دول الـخـلـيــج ،عندما
كـ ــانـ ــوا ي ـج ـت ـم ـعــون بـ ـه ــا ،عـ ــن م ـس ـيــرة
الـســام .توقف ذلــك مع بداية عــام2007
وازدي ــاد «الخطر االيــرانــي واالصولي»
عـلــى ال ـع ــراق ال ــذي حـمــل ج ــورج بــوش
االبن على زيادة عديد القوات االميركية
في تلك البالد.
حتى وصــول اوباما الى سدة الرئاسة
كــانــت املـعــادلــة مــع الـسـعــوديــة كــاآلتــي:
املـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة ف ــي م ـقــابــل الـقـيــم
املختلفة .انكسرت املعادلة تلك عندما
وصلت اميركا الــى االكتفاء الذاتي في
قطاع الطاقة ،وحصل ذلك عند وصول
رئ ـيــس ام ـيــركــي م ـت ـحـ ّـرر م ــن املصلحة
ويؤمن بقوة بمبادىء حقوق االنسان
وحكم القانون وشفافية الــدولــة .لذلك
كله ك ــان ال ـخــاف حتميًا بينه وحكام
اململكة العربية السعودية.
خالف اساسي مع السعودية كان حول
اي ــران ،مع ان موقف اوبــامــا لم يختلف
عن موقف سلفه .كان هدف بوش االبن
منع الجمهورية االسالمية ،بالوسائل
الديبلوماسية واالقتصادية واملالية،
م ــن ام ـت ــاك ال ـس ــاح الـ ـن ــووي .ل ــم تكن
لديه خطط احترازية او طارئة لضربها
وتدمير مفاعلها النووية متى فشلت
السبل الديبلوماسية.
استمر اوباما في السياسة ذاتها التي
اتبعها ب ــوش .مــن خــال مجلس االمــن
اسـتـطــاع فــرض عـقــوبــات صــارمــة على
ايــران اقــوى من تلك التي فرضت خالل
ع ـه ــد س ـل ـف ــه ،م ــا ح ـم ـل ـهــا ع ـل ــى تغيير
ات ـجــاه ـهــا ف ــي االن ـت ـخــاب ــات الــرئــاسـيــة
عام  ،2013فانتخب «الليبرالي» الشيخ
ح ـســن روح ــان ــي رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة،
وأص ـب ـحــت امل ـح ــادث ــات بـيـنـهــا والـ ــدول
الـخـمــس زائ ـ ـدًا واح ـ ـدًا جــديــة ،وتـ ّ
ـوصــل
االطــراف الى اتفاق يمنعها من تطوير
صناعتها الـنــوويــة .لــم يعجب االتفاق
السعوديني وبعض دول الخليج التي
كانت تخشى أن يــؤدي رفــع العقوبات
االقتصادية املفروضة على إي ــران ،في
مقابل القيود املفروضة على برنامجها

ال ـنــووي ،الــى تقوية امكاناتها املــاديــة
والسياسية ،ويشجعها على ان تكون
اكثر تحركًا في املنطقة العربية.
اجـتـمــع الــرئـيــس االمـيــركــي ب ـقــادة دول
الخليج الست في كامب دايفيد في ايار
 2015قبل التوقيع النهائي على االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي م ــع اي ـ ـ ــران ف ــي تـ ـم ــوز .ح ــاول
طمأنتهم ال ــى ان ال ــوالي ــات املـتـحــدة ال
تزال حليفًا ثابتًا لهم ،ولن تسمح اليران
بتوسيع هيمنتها ،وهــي تضمن أمن
دول الخليج بحسب الهيكلية االمنية
ال ـتــي وض ـعــت ف ــي عـهــد جـيـمــي كــارتــر
عام  .1980تعهد تعزيز التعاون االمني
مــع دولـهــم فــي مجال مكافحة االرهــاب
واالم ـ ــن ال ـب ـح ــري واالم ـ ــن الـسـيـبــرانــي
وال ــدف ــاع ض ــد ال ـص ــواري ــخ الـبــالـسـتـيــة.
كــذلــك وع ــد ال ـقــادة الخليجيني بتلبية
حاجاتهم الدفاعية ايًا تكن.
رغـ ــم تــأك ـيــد امل ــرش ــد االعـ ـل ــى االي ــران ــي
الـسـيــد عـلــي خــامـنـئــي ان ال مـحــادثــات
م ــع واش ـن ـطــن ح ــول الـقـضــايــا الـعــالـقــة
االخ ـ ــرى ،مــن ثــم ج ــزم واشـنـطــن بــذلــك،
بـقــي ال ـتــوتــر ب ــن اوب ــام ــا والـسـعــوديــة
على حاله .الحقًا ،بعدما طال امد حرب
املـمـلـكــة وحـلـفــائـهــا عـلــى الـيـمــن ،ورغــم
االنتقاد االميركي الرسمي واالعالمي
للسعودية ،دعمتها ادارة اوباما فيها
م ــذ انــدل ـعــت ه ــذه ال ـح ــرب رب ـيــع ،2015
فزودتها السالح والذخيرة واملعلومات
ال ـ ـلـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال االقـ ـ ـم ـ ــار
االصطناعية حتى االشهر االخيرة من
وجود اوباما في البيت االبيض ،حينما
توقفت املساعدات بسبب تكرار الطيران
الحربي السعودي قصف اهداف مدنية
فــي اليمن ،تسببت فــي وقــوع اصابات
كبيرة من املدنيني من االطفال والنساء
ّ
والعجز.
ورد ف ــي االع ـ ــام ان ال ــرئ ـي ــس ت ـســاءل
فــي اجـتـمــاعــه بــالـقــادة الخليجيني في
ك ــام ــب داي ـف ـي ــد ع ــن س ـبــب خــوف ـهــم من
الـجـمـهــوريــة االســام ـيــة وف ــي الخليج
قــوات اميركية ،برية وبحرية وجوية،
للحفاظ على الوضع ّالقائم واستقرار
دول ــهّ .رده ــم انـهــا تـتــدخــل فــي الـشــؤون
الــداخ ـل ـيــة لـبـعــض الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ما
يضعضع استقرارها.
ايـ ـض ــا ك ـ ــان ت ـع ـق ـيــب اوبـ ــامـ ــا مـفــاجـئــا
وص ــاع ـق ــا :غ ـي ــاب امل ــواط ـن ــة الحقيقية
ف ــي بـلــدانـكــم واس ـت ـم ــرار بـعــض ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة ف ــي الـتـمـيـيــز ب ــن مــواطـنـيـهــا
عـلــى اس ــس طائفية ومــذهـبـيــة واثنية
ـران وغ ـي ــره ــا من
وق ـب ـل ـيــة ،ي ـس ـمــح الي ـ ـ ّ
الــدول االقليمية بالتدخل في الشؤون
ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـت ـلــك ال ـ ـ ـ ــدول .رص ال ـصــف
الــداخـلــي ّوتحقيق املــواطـنــة الحقيقية
يمنع التدخل الخارجي من اي طرف.
* الحلقة ّاألخـيــرة غ ـدًا :بیل كلینتون :األسد
الذي ال ّيوقع.
** ي ــوق ــع ال ـس ـف ـيــر ال ـس ــاب ــق ف ــي واش ـن ـطــن
الــدك ـتــور عـبــد الـلــه بــوحـبـيــب كـتــابــه «أمـيــركــا
ال ِق َيم واملصلحة ،نصف قرن من السياسات
الخارجية في الشرق االوســط» األحد املقبل،
في اطــار املهرجان اللبناني للكتاب في مقر
الحركة الثقافية في انطلياس.

بين الرئيس
والدولة
لم تختلف ظاهريًا املواقف
السياسية بني واشنطن
والرياض بالنسبة الى سوريا.
اراد كل من اوباما وامللك عبدالله
رحيل بشار االسد .كالهما ال
ّ
يحبذ تغييرًا في النظام .رغبا
في الحفاظ على وحدة القوات
املسلحة واالدارة بعد رحيله.
كالهما تعلم من تجربتي العراق
وليبيا ان االنتقال السلمي
للسلطة يمنع الفوضى ،ولذا ارادا
اطاحة االسد وبقاء الدولة.
بينما ارادت السعودية رحيل
االسد بأي ثمن ،كان اوباما
متشائمًا بامكان حصوله .كما
ورد في مقالة غولدبرغ في مجلة
««اطلنتيك» ،ان الرئيس اعتقد
انه ال يمكن ثوار من الفالحني
والحرفيني واملهنيني هزم جيش
منظم ومدعوم من دولتني
قويتني هما ايران وروسيا،
اللتان لهما مصالح كبيرة هناك.
مع ذلك ،وافق على اقتراح
سعودي بتدريب قوات الجيش
السوري الحر في االردن،
بالتعاون مع الرياض .سرعان
ما تبني عدم انضباط ذلك
الجيش وافتقاره الى والء جزء
كبير من عناصره لقيادتهم.
الخالف الكبير بني اوباما
والسعودية وقع عندما امتنع
في الربع الساعة االخيرة عن
قصف مواقع النظام السوري
بعد اتهامه باستعمال السالح
الكيميائي .اعتبر النظام
السعودي ان نهاية االسد آتية
مع قصف اميركي مماثل
ملا حدث للقذافي .كما روى
غولدبرغ ،ابلغ السفير السعودي
لدى واشنطن وقتذاك عادل
الجبير الى رؤسائه في الرياض
حتمية الضربة االميركية لنظام
االسد .قرار اوباما عدم قصف
مواقع النظام السوري بدا صفعة
قوية للسعودية التي قادت الدعم
املالي في الحرب على االسد.
كان ذلك في  30آب ،2013
من بعدها لم َّ
تسو العالقة
بني الرئيس االميركي والعائلة
السعودية الحاكمة ،بل تفاقمت
مع ّ
توصل مجموعة الدول
الخمس زائدًا واحدًا مع ايران الى
اتفاق حول برنامجها النووي
عام .2015
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