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واقـع االنـفـصـــال

االختيار العراقي
لعادل عبد المهدي
بقلم :حمادة فراعنة
ال يق���ل عادل عبد المه���دي الوطني
المعت���دل ،رئي���س ال���وزراء العراقي
أهمي���ة وخب���رة وتجربة م���ن الرئيس
بره���م صالح ،فقد ترب���ى قوميًا حينما
التحق مبكرًا في صفوف حزب البعث،
وتثقف يس���اريًا على يد الشيوعيين،
وتعل���م القت���ال وفنونه وش���جاعته
حينم���ا تط���وع بصفوف حرك���ة فتح
الفلس���طينية وقاتل معه���ا في لبنان
خالل فترة الثمانينيات ،وهذا ما علمته
منه شخصيًا.
قال ل���ي في أح���د اللق���اءات حينما
أكرمني باالس���تقبال في منزله ،حينما
ُ
تطوع���ت وكلفت باإلس���هام في حل
مش���كلة الالجئين الفلسطينيين في
العراق ،قال لي" :صحيح أنني ش���يعي
بالمعايي���ر المذهبي���ة ،والتصنيفات
الضيق���ة الس���ائدة ،ولكنن���ي لس���ت
إيراني���ًا ،وال أدين لطه���ران بأي فضل
ُ
علي ،وأصنف نفسي على أنني قومي
عرب���ي ،ولكن مواطنت���ي العراقية هي
األساس ،ومصلحة العراق لها األولوية
على ما عداها من حسابات".
لهذا سيكون للعراق شأن واستقرار
بقيادة الثنائي برهم صالح وعادل عبد
المهدي ،والتفاهم بينهما سيش���كل
أرضية متينة للعمل المشترك بينهما
بدفع العراق خطوات مطلوبة وضرورية
إل���ى األم���ام ،وغط���اء قوي���ًا لمواصلة
تحقي���ق تطلعات ش���عبهما من أجل
عراق ديمقراطي تعددي لكليهما وما
يمثالن مع الضل���ع الثالث الذي يمثله
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،
فالش���عب العراق���ي بمكوناته الثالثة
ووحدت���ه الوطني���ة ،يس���تحق غير ما
يتع���رض له م���ن أذى وتم���زق وإفقار
وتدن في الخدمات الحيوية الضرورية،
ٍ
وسرقة لمقدراته وثرواته.
العراق ثري بقدرات شعبه وتعدديته
وزراعته وإنتاجه وثرواته ،ولكنه يحتاج
لألمن واالس���تقرار والطمأنينة وهذا ما
يتوس���ل له العراقي���ون وما يتطلعون
إلي���ه لعل الفريق المثل���ث يوفر لهم،
للجميع أم���ل العراقيي���ن ولهفتهم،
خاصة أنهم أصحاب تجربة سياس���ية
وحزبية بعد أن تحولوا إلى مس���تقلين
حزبيًا ولكنهم ملتزم���ون وطنيًا ،وهذا
مصدر قيمتهم.
ال ش����ك ف����ي أن نج����اح الثالثي كل
م����ن موقعه في رئاس����ة الدولة والوزراء
والن����واب ،ت����م حصيلة موازي����ن قوى
داخلي����ة ،ولكنه����ا عكس����ت تفاهم����ا
غير معلن ،وغير مباش����ر بي����ن طهران
وواشنطن ،نظرًا لنفوذ العاصمتين على
بغ����داد ،ولكن هذا التفاه����م إن كان له
سلبيات بس����بب النفوذ والسيطرة ،فله
أيضًا إيجابيات في تبريد الجو السياسي
المحت����دم ،لع����ل الق����وى السياس����ية
العراقية تملك بنفس����ها زمام المبادرة
في التخلص م����ن نف����وذ العاصمتين
ً
اللتين لعبتا دورًا منفصال أو متفقًا عليه
من تح����ت الطاولة ،ف����ي تدمير العراق
وس����لبه حريت����ه وتماس����كه وقدراته،
طهران لمصلحتها حتى تبقى متفوقة
على بغداد ،وواش����نطن لمصلحة العدو
اإلسرائيلي ،عبر نفوذ اللوبي اليهودي
الصهيوني ال����ذي ّ
حرض على مهاجمة
الع����راق وحصاره وتدميره ،واحتالله من
العاصمتين سواء بالتناوب أو بالتفاهم
أو بالتعارض.
طه���ران تنتقم من بغداد على خلفية
الحرب العراقية اإليرانية وتجرع الس���م
وف���ق الراحل األمام الخميني ،وتل أبيب
تنتق���م من بغ���داد التي ش���اركت في
كل الح���روب العربية اإلس���رائيلية من
 48إل���ى  56إلى  67إل���ى  ،73وفي دعم
االنتفاضات الفلس���طينية المتعاقبة،
وبالتالي ال مصلحة للعدو اإلس���رائيلي
بأن تبقى بغ���داد واقفة عل���ى رجليها
المستقلتين ،وهذا ما يدركه العراقيون
وعليهم أن يتصرفوا على أساسه.
h.faraneh@yahoo.com

بقلم :رجب أبو سرية
ألنه لم يتم وضع حد لالنقس����ام خ��ل�ال أكثر من أحد
عشر عامًا ،وألن االنقس����ام رغم أنه مستوى أقل وأدنى
من االنفصال ،كرس على األرض سلطة موازية في جزء
ً
ش����اء القدر السيئ أن يكون منفصال جغرافيًا عن باقي
ً
الوطن الفلس����طيني الذي هو أصال وطن محتل من قبل
العدو اإلسرائيلي الخارجي ،فإنه مع استمرار االنقسام
بقي خيار "االنفصال" هو الخيار األس����وأ بل هو الطامة
الكبرى التي تصيب المش����روع الوطني الفلس����طيني
من حي����ث هو مش����روع تحرر وطن����ي ،مش����روع إقامة
الدولة المس����تقلة على األرض المحتلة منذ عام 1967
وعاصمتها القدس الش����رقية مع ح����ق عودة الالجئين
الفلسطينيين المهجرين عنوة عام  1948إلى ديارهم،
وتعويضهم ،وتحويله إلى مجرد مشروع سلطة وحكم
يظف����ر به فصي����ل يقيم "دويلة" عل����ى اقل من نصف
بالمئة من مس����احة فلس����طين التاريخية ،يقطن فيها
نحو  % 15من الشعب الفلسطيني.
وفي ظل عدم قدرة السلطة على إنهاء االنقسام الواقع
منذ عام  ،2007رغم كل ما أبدته من صبر طوال سنوات
ومن حزم خالل الفترة األخيرة ،إال أن عدم انغالق الملف
الفلس����طيني على أطرافه الداخلية حال دون أن يغلق
هذا الملف على ما يش����تهي الكل الوطني ،فإسرائيل
ً
تلعب بحكم أوال وجودها الجغرافي بين جناحي الوطن
ً
الفلس����طيني المحتل ،وثانيًا بحكم أن الس����لطة أصال
ليست دولة لديها القوة الكافية لفرض القانون بالقوة،
وحت����ى أن إس����رائيل وأميركا وحت����ى دول المنطقة ال

تسمح للسلطة بفرض الوحدة بالقوة العسكرية ،ألنها
ً
أصال تمنع السلطة من التسلح .
المهم أن الفصل األخير من ح����وارات أو بمعنى أدق
محاوالت مصر جس����ر هوة الش����قاق وتوحيد ش����طري
الوطن الفلس����طيني ،إال أن األمور ق����د تدهورت لمجرد
أن امتلك����ت حماس ورقة مس����يرة العودة ،التي حركت
بها المياه اإلس����رائيلية الراكدة ،ففتحت المجال أمام
نيكوالي ميالدينوف ،المبعوث األممي السابق لتقديم
مبادرت����ه بالتوصل إلى تهدئة أو هدنة بين إس����رائيل
و"حماس" دون المرور عبر السلطة الرسمية .
وف����ي الحقيق����ة أن حم����اس "أخلص����ت" لبرنامجها
السياسي الحقيقي المتمثل بإقامة سلطتها وحكمها
الخ����اص والمنفصل من����ذ أن دخلت انتخاب����ات العام
 ،2006وه����ي فضل����ت في الع����ام التال����ي أن تنفصل
بحك����م غزة تماما ،على الش����راكة في حك����م كل الوطن
الفلس����طيني ،حين أقدمت على االنقالب العس����كري
الذي احدث االنقسام ،وظلت تراوغ في ملف المصالحة،
وفرضت إدارة االنقس����ام ط����وال الس����نوات الماضية،
وكانت تش����ترط إلنهاء االنقس����ام أن تنفرد بحكم كل
الوطن الفلس����طيني ،وكانت أمام خيارين ال ثالث لهما
وهما :إما التحكم بكل مقاليد الس����لطة والمنظمة في
كل الوط����ن الفلس����طيني أو التفرد بغ����زة ،بل وجعلت
من س����يطرتها على غزة ،منصة لمحاولة الوصول لهذا
الهدف ،ألنها تدرك كم هو موجع واقع االنقس����ام على
خصمها السياسي الداخلي.

وحت����ى حين كانت تمر بالضائقة إن كان على صعيد
الحلف����اء اإلقليميين أو على صعي����د األوضاع الداخلية
لقطاع غزة ،كانت تفض����ل أن تجعل من معاناة الناس
ورقة الضغط والمس����اومة ،حتى لو وص����ل األمر لوقوع
الح����روب م����ع إس����رائيل وان تجع����ل من معان����اة غزة
المستمرة ،منصة للبقاء متشبثة ببرنامجها السلطوي.
وحين بدأت كل من إس����رائيل وأميركا تعلن صراحة
ع����ن رغبته����ا بالدفع باألم����ور إلى انفصال غ����زة تماما
ورسميا عن الوطن الفلس����طيني ،فان حماس لم تعلن
رفضها ل����كل ما يعلن بهذا الخصوص ،بل كانت تعلن
منذ عام  ،2007شعاراتها المركزية العامة ومضمونها
أو محتواها هو كس����ر الحصار عن غزة ،أي "تحرير غزة"
ليس من الحصار اإلسرائيلي وحسب ،بل ومن تبعيتها
للسلطة .
ول����و كان األمر غير ذلك ،لس����عت إل����ى وضع الخطط
والبرامج مع الش����قيق الداخلي من أجل كس����ر الحصار
ضمن المش����روع الوطني ،وليس م����ن خالل العالقة مع
تركي����ا أو قطر أو غيرهم����ا ،ولقالت بوضوح بان كس����ر
الحصار بشكل تام وحقيقي ال يكون إال من خالل إنهاء
االحتالل ،تماما كما تنظر لملف األس����رى الذي ترى انه
يمكن أن يغلق من خالل صفق����ات التبادل وليس من
خالل إنهاء االحتالل .
وألنه م����ن الصعب جدا على حم����اس اإلعالن صراحة
_اآلن _ ع����ن قب����ول التفاوض م����ع إس����رائيل وأميركا
ضمن خطة صفقة العصر ،عل����ى إقامة دولة غزة تحت

س����يطرتها وحكمها ،وذلك ألنها ستواجه حربا داخلية
يشارك فيها الشعب الفلس����طيني بأسره ،فإنها تجد
في مدخل الحديث عن "تجاوز الس����لطة" ممرا أو مخرجا
لتحقيق ما حدث بينها وبين اليمين اإلس����رائيلي وفي
مقدمته حزب الليكود من توافق سياس����ي بدأ منذ عام
 ،1994على إس����قاط "أوس����لو" ومعه "م ت ف" و"فتح"
وإحاللها مكانها في قيادة الشعب الفلسطيني.
يبدأ األمر الي����وم بإدخال الوقود القطري عبر التفاهم
بين قطر وإسرائيل وتحت يافطة األمم المتحدة ،التي
ق����د يكون وجودها "حال انتقاليا" ،إلى أن تعلن غزة في
ً
المرحلة النهائية كيانًا مستقال تحت إدارة "حماس" أو
عبر انتخابات الحقة ،ويقول الناطق باسم "حماس" بأن
هذه الخطوة ستتبعها خطوات لتخفيف الحصار وقد
تمت عبر تفاهمات ،واض����ح أن مقابلها هو الهدوء في
غزة ،أي وقف احتجاجات العودة .
مربط الفرس هو تجاوز الس����لطة ،وهكذا تدخل قطر من
الشق الخلفي للتخريب على مصر التي ما زالت تسعى من
أجل إغالق ملف االنقسام وفق مصلحة المشروع الوطني،
فيم����ا قطر تواص����ل دور ّ
العراب الذي يق����وم "بتوضيب"
حماس لتكون مقبولة على اليمين اإلس����رائيلي ،ولتكون
تابعها اإلقليمي ،أو كما هو حال "حميميم لروسيا" تكون
غ����زة منصة التواصل القطري بأوروبا ،وقاعدتها المتقدمة
بجوار مص����ر ،أو بيدقه����ا المتقدم في لعبة ش����طرنجها
السياسية في المنطقة.
Rajab22@hotmail.com

هل النظام العربي «تابع»؟!
بقلم :محمد ياغي
االدع����اء بأن النظام العربي الرس����مي "تاب����ع" للغرب وال
يمتلك من إرادته ش����يئًا وهو بالتالي عاجز عن الدفاع عن
قضاياه هو ادعاء في غير محله رغم "هيمنته" على عقول
الكثير من العرب.
في البحث عن الخلل في النظام العربي الرسمي هنالك
فكرة "العداء للغرب" التي تفترض أن س����بب كل الكوارث
التي حلت في العالم العرب����ي مصدرها جهة غير عربية،
حاقدة على العرب.
حتى يصمد هذا التحلي����ل يجب تجريد النخب العربية
مما يس����مى االجينس����ي ( :)agencyالقدرة على التفكير
والتخطي����ط واالختي����ار والفعل .تجري����د النخب من ذلك
يحولهم أدوات في يد غيرهم ال حول وال قوة لها.
علين����ا أن نعترف بأن ه����ذه الفكرة فيه����ا بعد ديني ـ
ثقافي ـ ُمس����يس .القول إن العرب الرس����ميين هم مجرد
جنود على رقعة شطرنج يحركها العبون غربيون ،ال يقصد
فيها تبرئة النظام العربي الرسمي من مسؤولياته ،ولكن
االدعاء ب����أن الغرب ال ي����زال هو القوة الت����ي تتحكم في
مصائر العرب.
االدع����اء يتم تعزي����زه بالقول إن األنظم����ة التي رفضت
التعاون م����ع الغرب قد تم إس����قاطها أو إضعافها بالقوة
المس����لحة الغربية .األمثلة التي تساق هي العراق وليبيا
وسورية.
هنالك جانب من الصحة في مثال العراق ،بصرف النظر
عن كون نظام صدام حسين كان من أكثر األنظمة دموية
ف����ي التاريخ العرب����ي الحديث وبالتالي هنالك انقس����ام

حقيقي بش����أنه في العراق .بمعنى آخ����ر ،ما كان للتدخل
الخارجي أن يت����م لو أن نظام ص����دام كان يتمتع بتأييد
غالبية العراقيين.
لكن في المثالين الليبي والس����وري ،الص����ورة مختلفه:
نظ����ام العقي����د القذافي كان على عالقة جي����دة بالغرب:
دمر مفاعل����ه النووي كما طلبت أمي����ركا وقام بالتعويض
عن س����قوط طائرة لوكيرب����ي المدنية الت����ي كان متهمًا
بإس����قاطها ،وق����ام بتغطي����ة تكاليف حملة س����اركوزي
االنتخابية.
التدخل الغربي إلس���قاطه ل���م يتم على قاع���دة عدائه
للغرب ،ولكن بسبب تضخيم "العرب الرسميين" ما قيل إنه
حملة من القذافي إلبادة معارضيه الذين ثاروا على حكمه.
ف����ي الحالة الس����ورية ،الحرب األهلية اس����تعرت فيها
بسبب صراع إقليمي وليس بسبب التدخل الغربي.
التدخل الغربي كان الحقًا للصراع اإلقليمي على أرضها
بي����ن إيران وحلفائها م����ن جهة ،والمعارض����ة وحلفائها
العرب من جهة أخرى.
الغرب تدخل بشكل محدود فيها حتى ال يخسر حلفاءه
اإلقليميي����ن الذين كان����وا يطالبونه بالتدخل وإس����قاط
النظام السوري.
في الحالتين الليبية والسورية ،ال يبدو العرب الرسميين
كالعبين مغلوبين على إرادتهم ،ولكن كأصحاب قرار يأمل
الغرب من خالل تدخله أن يتمكن فيها من إرضائهم دون
الكثير من الخسائر.
لكن هنالك أمثله قريبة زمنيًا تثبت أن العرب الرسميين

ال يمتلك����ون فقط إرادتهم ،ولكنه����م قادرون على فرض
شروطهم على الغرب أيضًا.
عندم����ا قام وزي����ر الخارجية األلماني في بداية الس����نة
الحالي����ة بانتق����اد حال����ة حقوق اإلنس����ان ف����ي العربية
الس����عودية ،قامت األخيرة باس����تدعاء سفيرها من برلين
ول����م تقم بإعادت����ه إال بعد حصولها على اعتذار رس����مي
وعلني من برلين.
عندما قام السفير الكندي بانتقاد الحكومة السعودية
على خلفية ما قيل إنه اعتقال لناش����طة سياسية ،قامت
المملكة بطرد السفير الكندي والتهديد بسحب ما يقرب
م����ن  ١٢ألف من طالبها كانوا يدرس����ون ف����ي الجامعات
الكندية .ال نعرف ماذا س����يكون مصير العالقات الكندية
السعودية ،لكنها قد تنتهي باعتذار كندي.
في الحالتين األلماني����ة والكندية ،بقي "الغرب" محايدًا
ولم تجرؤ حكوماته على إعالن التضامن مع برلين أو أوتاوا
خوفًا على مصالحها في العربية السعودية.
يجب اإلش����ارة هنا إلى أن العربية السعودية قد بررت ما
قامت به ،بأن هذه الدول تدخلت في شؤونها الداخلية.
لو كان الغرب حقيقة يمتل����ك تحريك األنظمة العربية
الرس����مية كما يحرك العبان الحجارة على رقعة ش����طرنج،
ً
هل كان سيس����مح أصال ،بأن تقوم العربية السعودية بما
قامت به.
النظ����ام العربي الرس����مي ليس بتاب����ع ،وإن كان كذلك،
فإن السبب يجب البحث عنه في مصالح النخب الرسمية،
وليس لغياب قوة اإلرادة والفعل لديها.

اآلن تخيلوا لو أن هذا النظام الرس����مي قد قرر االنتصار
لقضية القدس بس����حب سفرائه من واش����نطن أو بإلغاء
عقود الس��ل�اح معه����ا ،أو بالتهديد بس����حب ودائعه من
بنوكها ،هل كانت أميركا ستجرؤ على االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل؟
الجواب هو ال كبيرة.
العرب الرس����ميون قادرون على االنتصار لقضايا أمتهم
ل����و أرادوا ،لكنه����م ال يفعلون ليس بس����بب غياب اإلرادة
لديهم ،كما يدعي أصحاب نظرية "التبعية" ولكن ألنهم
ال يرون أن في ذلك مصلحة لهم.
ف����ي عالقتهم مع الغرب ينطلق العرب الرس����ميون في
حس����اباتهم من تقدير لمصالحه����م الضيقة وليس من
تقدير لمصالح أمتهم األوسع.
في الحس����ابات الضيقة يس����أل الرس����ميون ،هل هذا
الموقف يفيدنا ويعزز مصالحنا ،أم يتعارض معها.
الس����ؤال المتعلق بمصلحة "األمة" ،بمعنى آخر ،مصلحة
العرب ،ال يكون حاضرًا على طاولة صانع القرار.
ه����ذا يعيدنا إلى أصل األزمة ف����ي العالم العربي :األزمة
عند العرب هي في نخبهم السياس����ية ،وما لم تغير هذا
النخبة من س����لوكها ف����إن مصالح العرب س����تبقى خارج
حسابات الدول األخرى ،غربية كانت أم شرقية.
بالمحصل����ة العرب الرس����ميون ،ليس����وا تابعين ،ولكن
أصحاب قرار ،وإرادة وفعل ،لكن هذه الخصال تظهر فقط
عندم����ا تكون القضي����ة متعلقة بمصالحه����م هم وليس
بمصالح شعوبهم وأمتهم.

التطرف واإلرهاب بين استراتيجيتين
بقلم :عريب الرنتاوي
كش���ف جون بولتون عن معالم االستراتيجية األميركية
لمحارب���ة التط���رف واإلره���اب ...ه���ذه الم���رة ،وبخ�ل�اف
استراتيجية العام  ،2011زمن باراك أوباما ،بدا أن "اإلسالم
الشيعي" هو "العدو المستهدف" باالستراتيجية ،بعد أن
جرى توصيف إيران بأنها الدولة الش���ريرة والداعم األكبر
لإلره���اب منذ العام  ،1979وليس من اليوم ،وبعد أن احتل
حزب الله والجهاد اإلسالمي والحوثيون ،مكانة متقدمة في
الئحة التهديدات التي تجبه األمن القومي األميركي وأمن
واستقرار حلفاء واشنطن وأصدقائها.
في استراتيجية  ،2011بل وفي مجمل السلوك األميركي،
ّ
سني أوباما الثمانية ...احتل "اإلسالم السني"
وتحديدًا في
موقع الصدارة في قائمة مهددات األمن القومي األميركي،
باعتب���اره حاضن���ة اإلره���اب ورافعت���ه الكب���رى للتجنيد
والتعبئة والتحش���يد  ...كان ذلك امتدادًا لصدمة الحادي
عش���ر من أيلول ،والتح���والت في المواقف والسياس���ات
واالس���تراتيجيات  ...وكان ذلك "بوح���ي" من اندالع ثورات
الربي���ع العرب���ي وانتفاضاته ،واحتالل اإلس�ل�ام الس���ني
(اإلخواني بخاصة) مكانًا رياديًا في األنظمة واإلدارات التي
انبثق���ت عن هذه الثورات ،وقيامه ب���دور قيادي في حركة
الشوارع العربية األخرى ،وإن من موقع المعارضة.
ّ
مهدت سلس���لة ل���م تنقطع م���ن األبحاث والدراس���ات
والمؤتم���رات و"الزي���ارات" واالتص���االت الرس���مية وغير
الرس���مية ،الطريق لحوار في العمق بين الواليات المتحدة

واإلخ���وان المس���لمين ،بوصفهم العمود الفق���ري األكثر
تنظيمًا و"عقالنية" من بين جميع حركات اإلسالم السياسي
السني  ...وبدا أن واشنطن قد قررت التعامل بـ"إيجابية" مع
مخرجات الربي���ع العربي ،حتى وإن تطلب األمر ،التخلي عن
حلف���اء تاريخيين لها من وزن محمد حس���ني مبارك وزين
العابدين بن علي وغيرهما إن اقتضت الضرورة.
لقد س����معت واش����نطن م����ن ّ
"محدثيها" اإلس��ل�اميين ما
يكفيها ،أقله كحد أدن����ى لفتح صفحة جديدة من التعامل
والتع����اون معه����م  ...فه����م اقتصاديًا ،ال ينتم����ون لعوالم
االشتراكية و"مدرس����ة القطاع العام" ،بل أصدقاء لصندوق
النقد الدولي ونظرية الس����وق وللنظام الرأسمالي العالمي،
حت����ى وإن جرى تغليفها جميعًا بـ"حجاب" إس��ل�امي ،تحت
الفت����ة البنوك والصيرف����ة والتأمين اإلس��ل�امية  ...واألهم،
أنها س����معت منهم ،ما يطمئنها على "س��ل�امة" عالقاتهم
بإس����رائيل ،والتزامهم باالتفاقيات المبرمة معها ،وتحاشي
الصدام معها أو إش����هار العداء لها ومقاومة التطبيع معها
ُ
 ...إلى أن قضي األمر ،وكان ما كان في مصر وتونس وغيرهما
من البلدان التي لم يظفر بها الربيع بأي فرصة من أي نوع.
بدا أن قلق واشنطن من "اإلسالم السني" لم يكن مقتصرًا
على قواه ومنظمات "الحركية" ،الشعبية فحسب ،بل طاول
أنظم���ة حكم لطالما صنفت معتدل���ة  ...حملت إدارة بوش
عل���ى "أصدقاء ال حاجة لها لألعداء بوج���ود أمثالهم" ،قيل
إن رواف���د "اإلره���اب الس���ني" تنبع من أكب���ر وأهم الدول
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ً
العربية واإلس�ل�امية وأكثرها ماال وسكانًا  ...واحتل شعار
"نش���ر الديمقراطية" مكانة أعلى م���ن أي وقت مضى على
رأس قائم���ة أولويات السياس���ة األميركية في "الش���رق
األوس���ط الكبير" ،ومعه ش���مال أفريقيا بالطبع ...وسادت
العالق���ة بين هذه ال���دول ،وإدارة أوباما مناخات من الفتور
المش���وب بالش���كوك واالتهامية ،ووقع���ت انتقادات أول
رئي���س أميركي أس���ود على رؤوس بعض الق���ادة العرب،
كالصاعقة ،خصوصًا حي���ن أبلغهم في "كامب ديفيد" أن
واشنطن قادرة على حمايتهم من أعداء الخارج ،وستفعل
ذلك ،ولكنها غير راغبة وغير قادرة إن رغبت ،على حمايتهم
من "أعداء الداخل"  ...لم يك���ن خطاب اإلصالح والتحديث
والدمقرطة وحقوق اإلنس���ان ،إال رديفًا لسياس���ة "تغيير
األنظمة" كما فهما قادة عرب كث���ر ،احتفلوا حتى الصباح
عن���د رحيل أوباما ع���ن بيته األبيض ،واس���تقبلوا بذراعين
وجيوب منتفخة ،خلفه الرئيس دونالد ترامب.
مفتوحتين
ٍ
اليوم انقلب المش����هد ،مع مجيء إدارة ال تقيم وزنًا لحقوق
اإلنس����ان والديمقراطي����ة ،وال يبدي رئيس����ها إعجابًا وولهًا
(يصالن درجة العش����ق والغرام) إال إزاء ق����ادة دكتاتوريين
وفرديي����ن ،من نمط كي����م جونغ أون على س����بيل المثال ال
الحصر  ...اليوم ،وبتأثي����ر إيديولوجيا عقائدية "إنجيلية –
متصهينة" ،يجري االنقالب على إرث جمهوري – ديمقراطي
سابق ،وتحتل إيران – لدوافع إسرائيلية – مكانة األولية في
قائمة مهددات األمن القومي األميركي  ...ويصبح "اإلسالم

الشيعي" هو الخطر الماحق والتهديد الماثل.
االس���تراتيجية الجديدة ،لم تس���قط "داعش" وأخواتها
من قائمة التهدي���دات والمهددات ،فهي ما زالت حاضرة
وبقوة ،لكن وزن التهديد "اإليراني – الشيعي" تقدم عليها
في السنة الثانية من والية دونالد ترامب  ...وكل من يتتبع
مواقف الرئيس وسياس���ات إدارته وإجراءاته ،س���يلمس
حج���م التحول ف���ي النظ���رة األميركية لتح���دي التطرف
وتهديد اإلرهاب.
ف���ي االس���تراتيجية الجدي���دة ،حدي���ث ع���ن "البع���د
اإليديولوجي" في الحرب عل���ى التطرف واإلرهاب ،بيد أنه
حدي���ث ينطلق م���ن "إيديولوجيا" أخ���رى متطرفة كذلك،
مكوناته���ا الديني���ة – اإلنجيلي���ة والصهيونية ،ليس���ت
خافي���ة على أحد ..وربما لهذا الس���بب ،فإنه محكوم عليها
بالفشل الذريع ،إذ إنها قمينة بحفز التطرف اإليديولوجي
اإلسالمي "السني والشيعي" على حد سواء ،بدل أن تبدده
وتستأصله من جذروه وبيئاته الحاضنة.
ق���د يقال الكثير في م���دى نجاح اس���تراتيجية أوباما أو
فشلها  ...وقد يستمر هذا الجدل من دون انقطاع بين مؤيد
ومثمن ،ومعارض ومندد  ...لكن من غير المش���كوك فيه أن
استراتيجية ترامب س���تواجه الفشل المحتم ،وستفضي
إلى زيادة تأزيم المش���هد اإلقليمي وحفز التطرف والغلو،
وإشاعة مناخات اليأس واإلحباط المؤسسة لتفشي العنف
والتطرف وتفاقم خطر اإلرهاب.
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