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اللواء )م( عبدالله بن غانم القحطاني

يعتــزم الرئيــس األميركــي جــو بايــدن بعــد تعثــر طويــل، ترشــيح مايــكل 
راتنــي ســفيرًا لــه لــدى الســعودية. 

حســنًا .. إذا كتــب اللــه للســيد راتنــي هــذا الشــرف الكبيــر فأهــًا بــه فــي 
الريــاض ليســتمتع معنــا لمــدة ســنتين بحــي الســفراء الهــادئ. وهــي بالفعــل 
مــدة قصيــرة جــدًا أمــام الســفير مقارنــة بالخلــل الواســع فــي العاقــات التــي 

تحتــاج لتصحيــح ســريع وليــس للترميــم الغيــر مجــدي.

نصيحتــي لــك ســعادة الســفير بعــد مثولــك أمــام لجنــة العاقــات الخارجيــة 
بالكونجــرس أن تلتقــي بالســفير الســابق الجنــرال جــون أبــي زيــد الــذي ســحبه 
تقاعــده!،  بحجــة  األبيــض  بالبيــت  رئيســًا  أصبــح  منــذ  الريــاض  مــن  بايــدن 
فأضحــت الســفارة بــا ســفير حتــى اآلن بقــرار مــن رئيــس اســتخف بالعاقــات 
مــع المملكــة وســعى لعزلهــا، لكــن يبــدو أن الســحر انقلــب علــى الســاحر، 
وهــا هــو ذات الرئيــس اليــوم فــي أســوأ ظروفــه داخليــًا وخارجيــًا، سياســيًا 
واقتصاديــًا، تحاصــره المشــاكل، فيضطــر لتغييــر موقفــه، وأخيــرًا مكرهــًا ال 
شــجاعًا يســمي ســفيره بالريــاض!، يالــه مــن انحــدار رئاســي اليليــق بأمريــكا. 

راتنــي، إن قبلــت نصيحتــي وجلســت مــع زميلــك  الســيد مايــكل  ســعادة 
الســفير أبــي زيــد فســتجد منــه كامــًا صريحــًا عــن المملكــة وأعتقــد ان ذلــك 
سيســاعدك علــى نجــاح مهمتــك. أرى أن تســمع منــه فقــط ولــن تخســر 
شــيئًا، والجنــرال جــون ســبقك بالعمــل هنــا كســفير ولديــه حقائــق وأرقــام 
ونتائــج ملموســة، والرجــل خدمتــه كانــت ميدانيــة طويلــة، أمنيــة وعســكرية 
وهــي  والمملكــة،  بــاده  لمصلحــة  وّظفهــا  وقــد  وإداريــة،  ودبلوماســية 
تشــبه  ال  وتجربتــه  والمنطقــة،  بالســعودية  عملــه  مــن  اكتســبها  خبــرات 
تجربتــك -مــع اإلحتــرام- المبنيــة علــى مهامــك الســابقة ومناصبــك فــي 
أمــكان أخــرى كمســاعد نائــب وزيــر الخارجيــة، ومبعوثــًا لبــادك إلــى ســوريا، 
وقائمــًا بأعمــال الســفارة األميركيــة لــدى إســرائيل، ودبلوماســيًا فــي قطــر 
يختلــف،  بهــا  والعمــل  بالســعودية  هنــا  أنــت  والمغــرب.  ولبنــان  والعــراق 
ــم الــذي  ــر مــن العمــل مــع العال ــا أيضــًا يختلفــون ولديهــم الكثي والنــاس هن
الفــوز بالشــراكات معهــم. والشــك أن ترشــيحك ســفيرًا  يتنافــس لغــرض 
الثنائيــة،  العاقــات  بــه  تمــر  وضاغــط  صعــب  وقــت  فــي  جــاء  بالمملكــة 
حاليــًا  ــة  مختلَّ أمريكيــة  مقاييــس  بحســب  جــاء  المهمــة  لهــذه  واختيــارك 
فــي عاقاتهــا الخارجيــة، وجــاء لضــرورة سياســية حزبيــة بواشــنطن تناســب 
المرحلــة التــي ال يفهمهــا أحــد أكثــر منــك إذا مــا جئــت للريــاض. خبراتــك 
الســابقة مهمــة وواســعة نقدرهــا لــك، لكنهــا مــرة اخــرى لــن تســاعدك كثيــرًا 
بالريــاض التــي ســتجد فيهــا مالــم يقــال لــك أو قيــل لــك بمغالطــات وتقاريــر 
لــم تأتــي بغيــر اإلحــراج ألصحابهــا واإلســاءة للغيــر، وهنــا تبــرز براعــة الســفير 
ــاض للتغلــب علــى هكــذا مشــاكل مصطنعــة. وحتــى  -أي ســفير- يأتــي للري
بحفــاوة،  سيســتقبلونك  الذيــن  بالريــاض،  الســفارة  موظفــي  المحترميــن 
بإمكانــك معرفــة حقيقــة قدراتهــم وذكاءهــم ومهنيتهــم إذا أســتطعت 
بقدراتــك الخاصــة كســفير أن تفهــم الســعودية بعينيــك وفكــرك ال بعيــون 
وعقــول غيــرك وال بأقامهــم وانطباعاتهــم وخلفياتهــم الثقافيــة والحزبيــة 

والعرقيــة وتأثيــر الميديــا الغربيــة. 

ســأقول لــك شــيئًا مهمــًا جــدا يحتــاج التأمــل، إن عــدم وقــوع الريــاض خــال 

تاريــخ عاقاتهــا بواشــنطن فــي تلــك الُحفــر العميقــة القاتلــة، التــي يحفرهــا 
لهــا بعــض الخبثــاء بالحكومــة االمريكيــة وخارجها كان بســبب فهمها العميق 
للواليــات المتحــدة. نقطــة علــى الســطر. وفــي المقابــل كمثــال فقــط، راجــع 
أقــوال الســيد بايــدن عــن كراهيتــه للســعودية منــذ ترشــيحه للرئاســة ثــم 
مــاذا فعــل عمليــًا بعــد فــوزه، حيــث قــام بالتخريــب المتعمــد لتلــك العاقــات 
المهمــة، ثــم أنظــر أيــن يقــف هــو بنفســه اليــوم مــن كل ذلــك؟!. والســيد جــو 
بايــدن مجــرد شــخص واحــد ضمــن الكثيــر ممــن فشــلوا فــي فهــم الســعودية 
بســبب مواقفهــم ضيقــة األفــق وبادتهــم الشــخصية، وتجاهلهــم لمصالــح 
العــرب  مــن  والمســتكتبين  العمــاء  تقاريــر  علــى  واعتمادهــم  بادهــم، 
وغيرهــم كمنظمــات التكســب السياســي علــى حســاب تعاســة اإلنســان ال 

مــن أجــل حقوقــه المشــروعة كمــا يّدعــون.   

أجــزم أن أي ســفير للواليــات المتحــدة يعــي حجــم خســائر بــاده التــي ال 
ُتعــوض مــع الســعودية بســبب سياســات الرئيســين حســين أوبامــا وجوزيــف 

بايــدن.

لكــن علينــا كمواطنيــن ســعوديين تفهــم أن الســفير فــي النهايــة هــو مجــرد 
صــورة تعكــس جمــال أو قبــح وجــه حكومتــه.

أهــًا بــك ســيد مايــك راتنــي، ســفيرًا محتمــًا ألمريــكا الجميلــة ذات المكانــة 
ســعوديين  كمواطنيــن  أننــا  وتأكــد  الخــّاق،  والشــعب  والتفــوق  الكبيــرة 
نحــب الواليــات المتحــدة وشــعبها لتحقيــق مصالحنــا ومصالحكــم فــي مســار 
العاقــات المشــتركة، لكننــا ال نحــب مــن يحمــل لنــا الكراهيــة ويتخــذ مواقــف 
ــاًء علــى ذلــك. الســعوديين يحبــون بادهــم ويعتــزون بمكانتهــا  سياســية بن
ســعادة الســفير، ويقفــون صفــًا قويــًا خلــف الملــك واألميــر ولــي العهــد، 
ويفهمــون مــن هــم اصدقاءهــم ومــن هــم اعداءهــم ومــن ينافقهــم. نعتــرف 
واإلبداعــي  واالقتصــادي  والعســكري  والصناعــي  التقنــي  بالتفــوق  لكــم 
الســعودية  بــأن  اإلعتــراف  وعليكــم  عالميــًا  الشــامل  والتأثيــر  واإلنســاني 
وبحكمــة  واإلســامية  العربيــة  وحضارتهــا  ومكانتهــا  بتاريخهــا  تتفــوق 
قيادتهــا وبعــد نظرهــا وادوارهــا فــي المنطقــة والعالــم. ويســتحيل تغييــر 
واقعهــا ومبادئهــا بتأثيــر خارجــي. واإلســتخفاف بهــا وبــأي قائــد لهــا ال يقبلــه 

طفــل هنــا. 

الســيد مايــكل إن جئــت ســفيرًا لبــادك فســتجد مــن خــال ادواتــك المختلفة 
ســاعد  األمريكــي  صديقهــم  ألن  غاضبيــن  الســعوديين  المواطنيــن  أن 
اإلرهــاب ضدهــم ، واإلرهــاب هنــا ليــس مجــرد خطــف لشــخص أو تفحيــر 
لمبنــى مهجــور، بــل تعرضهــم للقصــف اإلرهابــي فــي مطاراتهــم ومنازلهــم 
واســواقهم ومحطــات طاقتهــم التــي تنفــع العالــم مــن خــال الصواريــخ 
البالســتية اإليرانيــة الصنــع والمســيرات المفخخــة مــن الشــمال والجنــوب 
يتفــرج ويشــاهد كل ذلــك  بينمــا صديقهــم األمريكــي  والشــرق والغــرب، 
مســتمتعًا بصورهــا الشــنيعة وعدوانيتهــا التــي تســتهدف دولــة صديقــة 
لكــم وليســت عــدو، عليــك ان تخبرهــم فــي واشــنطن بذلــك وتؤكــده لهــم 
الحقــًا بعــد ان تتأكــد مــن حقيقــة ذلــك بنفســك وتــرى وتســمع مشــاعر 
المواطنيــن الســعوديين ومواطنــي الخليــج بشــكل عــام، أحدهــم كاتــب هــذه 

الســطور وعائلتــه وجيرانــه.


