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راشد صاحل العرميي *

> من المبكر أن نحكم على سياس���ات 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في ش���كل 
دقيق في الوقت الحالي. وربما يصلح قرار 
»حظر دخول الواليات المتحدة األميركية« 
نموذجًا لعدم قدرة ترامب على إنفاذ إرادته 
في ش���كل كامل، إذ تكفل القضاء األميركي 
بإبطال مفع���ول القرار س���ريعًا، وأوضح 
للرئيس الجديد أنه ليس مطلق اليد تمامًا 
كما يتص���ور. ويمثل حك���م القضاء كبحًا 
لالندفاعة التي اتس���مت بها األيام األولى 
لترامب في الرئاس���ة، وجرس إنذار مبكرًا 
إلى أنه، وإن أبدى عزمًا على تنفيذ بعض 
م���ا وعد به خالل حملته االنتخابية، يعمل 
في محي���ط تحكمه ضواب���ط ومحددات ال 
ب���د من مراعاته���ا، وأن التعجل في اتخاذ 
قرارات متش���ددة قد يكون مردوده س���لبيًا 

أكثر مما توقع.
س���تالقي ق���رارات ترام���ب وتوجهاته 
معارضة في ملفات؛ مثل العالقة بأوروبا، 
والعالق���ة بحل���ف ش���مال األطلس���ي، إذ 
طال���ب ترامب، خالل خط���اب له في قاعدة 
ماكديل الجوية قبل أس���بوع، ب� »تس���ديد 
كامل اش���تراكاتهم، لحل���ف »الناتو«، التي 
لم يس���ددها بعُد كثي���ر منهم«، بعد أن كان 
ش���ن عليه هجومًا أعن���ف. وكذلك في ملف 
االتفاق���ات التجاري���ة التي يعم���ل ترامب 
إللغائه���ا، وكذلك العالقات م���ع دول؛ مثل 
ألمانيا أو فرنسا أو روسيا، التي يثير ما 
يبدو أنه تقارب معها ومع رئيسها فالديمير 
بوتي���ن أس���ئلة واعتراض���ات وتحذيرات 
جدي���ة. ويص���دق ذلك على الصي���ن، التي 
غضب���ت حي���ن لوحت الوالي���ات المتحدة 
بتأيي���د الياب���ان ف���ي نزاعها م���ع الصين 
على جزر س���ينكاكو، واستعدادها للتدخل 
عسكريًا للدفاع عنها، ثم ما لبث ترامب أن 
اتصل الجمعة الماضي بالرئيس الصيني 
ليؤكد التزامه بسياسة »الصين الواحدة« 
بع���د أن كان لم���ح إلى التخل���ي عنها في 
منتصف كانون األول )ديسمبر( الماضي.

ينطب���ق الحكم الس���ابق على كثير من 
الملفات المطروحة على الس���احة، لكنه ال 
ينطبق على الملف اإليراني، الذي ُيتوقع أن 
يتواصل تشدد ترامب في شأنه، ويبدو أن 
هناك اتفاقًا في أوساط الساسة األميركيين 
ل اعتراضات ذات بال،  على ذلك، فلم ُتسجَّ
أو وجه���ات نظ���ر تخالف م���ا يذهب إليه 
ترامب ف���ي تعاطيه مع إي���ران. وعلى أقل 
تقدير فستبقى إيران تحت ضغط دائم من 
جانب ترامب وإدارت���ه، يمكن أن يتصاعد 
النظ���ام  يتوقعه���ا  ال  مس���تويات  ليبل���غ 
اإليراني حتى اآلن. والسبب وراء ذلك هو 
أن الملفات السابقة جميعها تنطوي على 
مكاس���ب محتملة للواليات المتحدة يمكن 
أن تتأثر، ومصالح يمكن أن تخس���رها إذا 
أصر ترامب على تش���دده، وستغلب عليه 
طبيعت���ه البراغماتية وتقوده إلى مراجعة 
مواقف���ه وإيجاد صي���غ إلب���رام تفاهمات 

معينة.
ملف إيران ليس كذل���ك، وهو بوضعه 
للوالي���ات  صافي���ة«  »خس���ارة  الس���ابق 
المتح���دة، التي تعرضت ل� »االس���تغفال« 
من جانب إيران خالل فترة رئاسة أوباما، 
وقدم���ت على طبق من ذه���ب اتفاقًا إليران 
يحررها م���ن الحصار ومن العقوبات ومن 
النبذ األميركي والدولي من دون أن تكسب 
الواليات المتحدة أي ش���يء على اإلطالق، 
فل���م يكن لدى إيران ما تناور به أو تضغط 
من خالل���ه على الوالي���ات المتحدة، حين 
قف���ز أوباما عل���ى حجرها في ش���كل غير 
مب���رر أو مفهوم! وفض���اًل عن أن الواليات 
المتحدة لم تكس���ب أي شيء، فقد خسرت 
حلفاءها التاريخيي���ن في الخليج العربي 
وف���ي مناط���ق عربية أخرى، كما خس���رت 
صدقيتها أم���ام هؤالء الحلف���اء، ولم يعد 
من الس���هل الوثوق ثانية بوعود الواليات 
المتح���دة أو التزاماته���ا، وه���و أمر ليس 

ن. بالهيِّ
يمك���ن االخت���الف م���ع ترام���ب ف���ي 
بع���ض توجهات���ه أو ف���ي كثي���ر منه���ا، 
لك���ن تحدي���ده ألولويات���ه كان موفق���ًا في 
قضيتي���ن أساس���يتين وضعهما في رأس 
أجندت���ه؛ وهم���ا الحرب بال ه���وادة على 
اإلره���اب بكل ص���وره وأش���كاله، وموقفه 
م���ن إيران. وفي قضية اإلرهاب في ش���كل 
خ���اص، يمثل موق���ف ترامب م���ن تنظيم 
»اإلخ���وان المس���لمين«، والمؤش���رات عن 
إمكان تصنيف���ه جماعة إرهابي���ة، تطورًا 

ل���ه أهميته، بعد الحظوة التي عوملت بها 
هذه الجماعة اإلرهابية خالل سنوات حكم 
أوبام���ا، ووصول أش���خاص محس���وبين 
عليها أو يعملون لمصلحتها إلى مناصب 
مهمة، خالل فترتي الرئاس���ة السابقتين. 
وه���ذه بدورها من بي���ن األلغ���از الكثيرة 
التي ارتبطت باإلدارة األميركية السابقة، 
والدور المثير للشكوك الذي اضطلعت به 
خالل فترة حافلة باالضطرابات والتقلبات 

في الشرق األوسط.
وف���ي القضي���ة الثانية يب���دو ترامب 
واعي���ًا لطبيعة تحركات إيران ودورها في 
المنطقة، ففي تغريدة له األسبوع الماضي 
قال: »إي���ران تلعب بالنار، وال تقدر كم كان 
أوباما لطيفًا معها. أنا لست كذلك«. وربما 
يمر كثير من المحللين على تعبير »اللعب 
بالنار« ليستخلصوا منه مجرد الرغبة في 
التصعي���د أو التهديد م���ن جانب ترامب، 
لكن »اللعب بالن���ار« في الحقيقة توصيف 
ش���ديد لما تفعله إيران في المنطقة، فهي 
ال تكف عن إشعال الحرائق حيثما وجدت 
له���ا موطئ قدم، وتعمل ب���كل جهدها على 
توس���يع ش���قة الحرائق ما استطاعت إلى 
ذلك س���بياًل، وترى في ذلك وسيلة لفرض 
حضورها ومد نفوذها على وقع الفوضى 

والدمار.
إيران واإلرهاب، بالفعل، هما أخطر ما 
تواجه المنطق���ة العربية، وكال التهديدين 
يستمد قوته وحضوره من اآلخر، إذ ُتذكي 
إي���ران بسياس���اتها الطائفي���ة وتغذيتها 
الميليش���يات واألفكار المذهبية المتطرفة 
تطرفًا آخر مماثاًل. ووجود الطرفين ضمن 
القائم���ة التي يس���تهدفها ترامب قد يكون 
نقط���ة إيجابية في مصلح���ة دول الخليج 
العرب���ي، الت���ي تواج���ه هذي���ن الخطرين 
بحزم ووعي منذ وقت طويل، ألن سياسات 
أوبام���ا وإدارته منحت إي���ران والجماعة 
المتطرف���ة فرصًا للتمدد تح���ت غطاء من 
التجاهل األميركي، ب���ل التأييد األميركي 

الصريح حينًا والضمني أحيانًا.
مواجه���ة  تجن���ب  إي���ران  س���تحاول 
الوالي���ات المتح���دة، فهي تع���رف حدود 
قوته���ا. والتصعي���د الكالم���ي والمواقف 
العنتري���ة مج���رد س���تائر دخ���ان لتغطية 
الضعف. وق���د توّعد المرش���د األعلى بأن 
رد ب���الده على تهديدات الواليات المتحدة 
س���يكون يوم الجمعة الماض���ي، ولم يكن 
هذا الرد س���وى تظاه���رات تهتف بالموت 
ألميركا على النحو الذي لم يتغير منذ 38 
عامًا. وفي مواجهة »أفعال« أميركية تمثلت 
مبدئيًا بفرض عقوبات س���ريعة وحازمة، 
بس���بب تج���ارب صاروخي���ة إيرانية، لم 
يصدر عن طهران س���وى »أقوال« أصبحت 
محفوظ���ة، وتصريح���ات تح���اول إظهار 

التماسك وادعاء القوة.
ال يعن���ي ذل���ك أن الوالي���ات المتحدة 
س���تخوض المواجه���ة نياب���ة ع���ن دول 
الخلي���ج العربي���ة، ب���ل يعني أن ش���روط 
أفض���ل  س���تكون  وظروفه���ا  المواجه���ة 
بالنس���بة إلينا. وربما تجب اإلش���ارة إلى 
أن هن���اك م���ا ينبغي تصحيح���ه في ذهن 
الرئيس ترامب، وهو تصوره أن الواليات 
المتح���دة »تحم���ي« دول الخليج، كما عّبر 
ف���ي وقت س���ابق، فالحقيقة الت���ي ال مراء 
فيه���ا أن دول الخليج، وإن كانت تقدر دور 
الواليات المتحدة في اس���تقرار المنطقة، 
ق���ادرة تمامًا عل���ى حماية أمنه���ا، وعلى 
التنسيق سياس���يًا وعسكريًا في ما بينها 
ومع أط���راف إقليمية ودولية في الش���كل 
الذي يحقق أهدافها، كما أثبتت س���نوات 
العق���د الثاني من القرن ال����21، وكما تأكد 
مع »عاصفة الحزم« التي اس���تهلت فصاًل 
جديدًا في تاريخ منطقة الخليج والش���رق 

األوسط يختلف عما سبقه بكثير.
هذه هي الرس���الة التي يجب أن يعيها 
ترامب، ويتعين إيجاد طرق إليصالها إليه 
في شكل هادئ، ليعيد التفكير في تصوراته 
عن »الثمن« ال���ذي يجب أن ُيدفع للواليات 
المتح���دة نظير ما يتصوره »حماية« لدول 
الخليج. ومن بين وسائل إيصال الرسالة 
تعزيز التق���ارب الحاصل بين دول مجلس 
التعاون، وإقرار مزي���د من آليات التعاون 
والتنسيق السياسي والعسكري، من أجل 
التحدث بصوت واحد قوي. وهناك ضرورة 
أيضًا لمشاركة الفعاليات غير الرسمية في 
هذا الجهد، ألن الرأي العام الخليجي الذي 
يتحرك بوطني���ة ووعي أصبح قوة مؤثرة 

يحسب لها ألف حساب.

* كاتب إماراتي

أولويات ترامب
والسياسة اإليرانية

جميل مطر *

> غريب أمر الحكومات العربية. حكومات 
أوروبا متوترة وقلقة من تداعيات سياس���ات 
ترام���ب الخارجي���ة وبخاصة تج���اه الزحف 
الروس���ي وأثر تلك التداعيات على مش���روع 
الوحدة األوروبية وأم���ن أوروبا. حكوماتنا 
العربية ال يبدو عليها أي اهتمام أو قلق على 
مس���تقبل التكامل العرب���ي والهوية العربية 

لإلقليم نتيجة هذه السياسات.
فج���أة انتبه���ت أوروب���ا إل���ى خط���ورة 
اعتمادها المطلق على الواليات المتحدة في 
أمنها وسالمتها. أصوات كثيرة ارتفعت في 
آن واحد وفي مواقع عدة من القارة األوروبية 
تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية تمنع انفراط 
االتح���اد األوروب���ي وتحم���ي مب���ادئ حرية 
التجارة وانتقال العمالة ورؤوس األموال بين 
دول االتح���اد وتدعم اليورو. أصوات أخرى، 
كثيرة أيضًا، ارتفعت في الوقت نفس���ه وفي 
مواقع غي���ر قليلة تدعو لالنفكاك عن االتحاد 
األوروبي والعودة لفرض رسوم على واردات 
كثي���رة ووقف الهج���رات بأنواعها وألوانها 
ومصادرها كافة واستعادة حدود الدول إلى 
وضع اإلغالق واألس���الك الشائكة؛ وحبذا لو 
أقيمت الجدر األس���منتية والمكهربة لتفصل 
الدول عن بعضها البعض. وس���ط هذا القلق 
بعث���ت من جديد نظري���ة المؤامرة واختارت 
أوروب���ا الغربية مس���رحًا آلخ���ر ابتكاراتها؛ 
وهو أن روسيا البوتينية وأميركا الترامبية 
اتفقتا على تفكيك االتحاد األوروبي ونس���ف 
منظوم���ة الوح���دة األوروبية فك���رًا وتجربة 
ومؤسسات. تطرح النظرية فكرة جوهرها أن 
االتح���اد األوروبي هو ف���ي حقيقة األمر أهم 
ثمار العولمة، وأنه بعد أن استفادت الواليات 
المتحدة واس���تفاد االتحاد الروس���ي أقصى 
استفادة ممكنة من مس���يرة العولمة وبدأت 
س���لبياتها تطغى عل���ى إيجابياتها يبدو أن 
الدولتين توصلتا إلى أن اس���تمرار العولمة 
وبقاء ثمارها خطر عليهما. العولمة تسببت 
مثاًل في قيام ونجاح قاعدة اقتصادية متقدمة 
ف���ي أوروب���ا، ولكنه���ا، وهو التط���ور األهم، 
استعادت أللمانيا مكانتها األقدم في أوروبا، 
وقفزت بالصين من دولة شديدة التخلف إلى 
عمالق اقتصادي وسياس���ي مس���تغلة حالة 

السيولة في القيادة الدولية. 
غريب النقاش الدائر بين أنصار الوحدة 
األوروبي���ة وخصومه���ا الج���دد وغالبيتهم 
من »ضحاي���ا« العولمة كم���ا يزعمون، منهم 
اليميني���ون المتطرفون الذي���ن تضرروا من 
الهبة الحقوقية والديموقراطية، منهم أيضًا 
القوميون الجدد الذين آلمهم خضوع القرار 
الوطني آللي���ات بيروقراطية ب���والءات فوق 
وطنية وموقعها بروكس���يل عاصمة االتحاد، 
ومنهم أغلب المزارعين الذين شعروا بالغبن 
مقارنين أنفسهم بطبقة المال واألعمال أكثر 
الطبقات اس���تفادة م���ن العولمة. الغريب في 
هذا النقاش أن���ه يتجاهل الحافز األهم وراء 
أفكار الوحدة األوروبية؛ أال وهو ما تس���بب 
فيه تفت���ت الق���ارة األوروبية إل���ى جزيئات 
قومي���ة أو دينية في الق���رون الماضية. هذا 
التفتت تس���بب في نزاعات وح���روب دموية 
خلَّفت كوارث؛ ليس فقط لش���عوب أوروبا بل 
والعال���م بأس���ره وفي مقدمه كل من روس���يا 
وأمي���ركا. كثير من تصرف���ات الجيل الراهن 
م���ن قادة العال���م تثير في نفس���ي الظن بأنه 
غافل عن أه���وال الحربين العالميتين األولى 
والثاني���ة. رحلت أجيال ال���رواد الذين قادوا 
من واش���نطن ومن جامعات ش���رق الواليات 
المتحدة مشروع مارش���ال واحتواء االتحاد 
الس���وفياتي وإقامة حلف األطلسي، وقادوا 
من قلب مجموعة البنيلوكس مشروع الوحدة 
األوروبية. من دون هؤالء الرواد ما وقع أطول 
سالم عاشته القارة في تاريخها، ولما صارت 
أوروبا تحتل مكانة القوة االقتصادية الثانية 

في العالم بعد الواليات المتحدة. 
اآلن تكتش���ف أوروب���ا أنه���ا وإن كان���ت 
استفادت أشياء غير قليلة من وراء شراكتها 
للواليات المتحدة، أو في الحقيقة، خضوعها 
لها، فقد فقدت في الوقت نفس���ه أشياء بالغة 
األهمي���ة. فق���دت خصوصًا اكتس���اب قدرات 
مس���تقلة تس���مح لها بأن تكون لها سياس���ة 
دف���اع أوروبي���ة ال تنفص���ل بالض���رورة عن 
سياسة يقرها حلف األطلسي، وأن تكون لها 
سياس���ة خارجية أوروبي���ة ال تختلف جذريًا 
عن السياس���ة الغربي���ة عموم���ًا، وأن تكون 
لهاتين السياستين خصوصيتهما. تنبع هذه 
الخصوصي���ة من عناصر عدة؛ منها الخلفية 
الثقافية والتاريخ الحضاري األوروبي الذي 
يمنح أوروبا ميزات خاصة في عالقة الغرب 

بالش���رق األوس���ط بخاصة وأفريقيا أيضًا. 
يالحظ القاصي والداني ف���ي عالم العالقات 
الدولي���ة أن ال���دول األوروبي���ة نادم���ة على 
انكشاف عجزها الرهيب في مجال السياسة 
الخارجية الجماعية، بل أستطيع القول أنها 
تكتش���ف اآلن عجزه���ا في مج���ال عالقاتها 

الثنائية بدول أخرى في العالم الخارجي.
أما السبب، فهو اعتمادها طويل األمد على 
الواليات المتحدة في تخطيط االستراتيجية 
الكلي���ة للغرب تجاه بقي���ة العالم، فضاًل عن 
تخبطه���ا بين مح���اوالت االتح���اد األوروبي 
وضع سياس���ة خارجية موح���دة وإصرارها 
المتقطع على سياس���ة خارجية مستقلة. في 
نقاش خاص مع ديبلوماسي هولندي مخضرم 
أس���رَّ لي بحقيقة أن غالبية الديبلوماسيات 
األوروبية دفعت ثمن هذا الوضع غير السوي 
لت���ردي االهتم���ام بوضع سياس���ة خارجية 
موحدة تلتزم بها الديبلوماس���يات الُقطرية، 
وكذل���ك لت���ردي االهتم���ام بتطوي���ر ج���دي 
للسياس���ات الخارجية لكل دول���ة على حدة. 
انخف���ض االهتمام بتطوير أس���اليب المهنة 
وتراج���ع دور ومكان���ة الديبلوماس���ية. ف���ي 
دول غير قليلة وقع ه���ذا التراجع والضعف 
لمصلحة أجهزة االس���تخبارات ومؤسسات 
األمن الداخلي التي دخلت تمأل الفراغ الناتج 
م���ن انحس���ار الديبلوماس���ية كأداة تنفي���ذ 
وصنع السياسة الخارجية. اآلن نرى األلمان 
يعملون بس���رعة إلصالح هذا الخلل وإعادة 
االعتبار إلى الديبلوماس���ية األلمانية وكذلك 
إلى المؤسسة العس���كرية األلمانية من دون 
التخلي عن مسؤولياتهم األوروبية والغربية. 
أم���ا اإلنكليز، فكانوا كالعه���د بهم حريصين 
على االحتفاظ بخي���ارات مفتوحة منذ اليوم 
األول النضمامه���م عضوًا كامل العضوية في 
االتحاد. أتمنى لو قرأ المسؤولون عن الدفاع 
والسياس���ة الخارجي���ة في ال���دول العربية 
والمس���ؤولون عن العم���ل الجماعي العربي 
التجرب���ة األوروبية ف���ي مرحلته���ا الراهنة 

قراءة جيدة. 
هن���اك من س���يقول أن ال وجه ش���به بين 
اإلقليمين، ومع ذلك تبقى حقيقة قائمة وهي 
أن الدول ف���ي اإلقليمين اعتمدت على امتداد 
ثالثة أرباع ق���رن أو أكثر على قوة كبرى من 
خ���ارج اإلقليم في الدفاع ع���ن األمن القطري 
واإلقليم���ي على حد س���واء. بالتالي تش���ابه 
حال اإلقليمي���ن لحظة األزم���ة، لحظة ظهور 
الترامبية ولها نظرته���ا الخاصة إلى حلفاء 
أميركا وكيفية التعامل معهم، هذا من ناحية، 
وم���ن ناحية أخرى زحف روس���يا البوتينية 
نحو الشرق األوس���ط وبأساليب أخرى نحو 
وسط أوروبا. هنا مثل هناك، تأكد عجز األمن 
الجماع���ي القوم���ي أو اإلقليمي عن مواجهة 
أي خطر محتمل على دولة أو أكثر. لن نخفي 
اآلن حقيقة أن بعض المفكرين العرب حذروا 
خالل عهد الرئيس باراك أوباما من تداعيات 
ر  هذا العجز الذي اتضح ش���يئًا ما عندما قرَّ
أوباما نقل اهتمام بالده من أوروبا والشرق 
األوسط إلى آس���يا، واتضح في شكل فاضح 
عندم���ا تفاقم زح���ف دولة أو أكث���ر من دول 
الج���وار عل���ى دولة أو أكثر م���ن دول اإلقليم 
العرب���ي، ثم ها هو تأكد أمرًا واقعًا، واتضح 
مرة ثالثة عندما أس���اءت مؤسس���ات النظام 
العربي وحكوماته التعامل مع ثورات الربيع 

العربي.
الحل ال يزال ممكنًا. هناك في أوروبا حركة 
ولقاءات واس���تعداد ج���دي لمواجهة األزمة 
والمحافظة عل���ى الهوي���ة األوروبية. عادوا 
يخرج���ون من األدراج الخط���ط والمقترحات 
الت���ي وضعت في مراحل س���ابقة، منها مثاًل 
وثيق���ة كان���ت أعدته���ا مفوضية السياس���ة 
الخارجي���ة وأطلق���ت عليها »االس���تراتيجية 
العالمية لالتحاد األوروبي«، صادف االنتهاء 
منها االستعدادات لالستفتاء البريطاني على 
الخروج من االتحاد، فانحبس���ت في األدراج 
في انتظ���ار أن ينتبه إليها المس���ؤولون في 
ال���دول األعضاء. هنا في القاه���رة؛ يمكن أن 
تستعد األجهزة المهتمة في الجامعة العربية 
بفتح أدراجها وإخراج أوراق وخطط ووثائق 
أعل���م بوجودها وأعل���م أيضًا ع���ن جودتها 
وصالحيته���ا. أقت���رح إخراجه���ا وتحدي���ث 
بعضها، إن احتاج األمر؛ لتكون جاهزة أمام 
المسؤولين العرب في اللحظة التي ينتبهون 
عنده���ا للخطر الداهم. رئيس ف���ي أميركا ال 
يخفي نيته ابت���زاز الحكام الع���رب ورئيس 
روسي ال يخفي نيته في مواصلة الزحف في 
اإلقلي���م. هي، في ما يب���دو، الفرصة األخيرة 
ليع���ود العرب يمألون فراغ���ًا في اإلقليم قبل 

أن يتمدد الفراغ فيمأل اإلقليم كله.

* كاتب مصري

األوروبيون قلقون
والعرب ال يبالون

اإلخوان مجاعة أمريكية!
< ليس���ت مس���تغربة على الحملة المنظمة التي تتبناها جهات أميركي���ة، بينها منظمات حقوقية 
ومراكز بحثية وصحف وقنوات تلفزيونية ومؤسسات إعالمية وشخصيات عامة غالبيتها تنتمي إلى 
الح���زب الديموقراطي، أو أركان ورموز إدارة الرئيس األميركي الس���ابق باراك أوباما للضغط على 
اإلدارة األميركية الجديدة والرئيس دونالد ترامب للحؤول دون صدور قرار يصف جماعة »اإلخوان 
المسلمين« بأنها جماعة إرهابية، فالطبيعي أن يعترض »اإلخوان« وأن يجيشوا رموزهم وأعضاءهم 
وآلتهم اإلعالمية الضخمة من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية لمنع صدور قرار كهذا، وأن تتعاطف 
م���ع الجماع���ة دول ما زالت ترعى رموزها وتؤوي الفارين منهم، وتنفق عليهم وتؤمن لهم وألس���رهم 
الوظائف والمش���اريع والمعونات إما ألسباب مصالحية أو لقناعات فكرية أو انتمائية للجماعة. لكن 
مواقف الجهات األميركية أمر آخر، فأن تخصص صحف أميركية كبرى صفحات ومالحق للتحذير 
من خطورة تلك القوة، وأن يجتهد عش���رات الباحثين في مراكز أميركية إلعداد دراس���ات وأبحاث 
والخروج بنتائج تحذر من وصف »اإلخوان« بال� »جماعة إرهابية« وأن تتحول رموز من إدارة أوباما 
إلى ناش���طين سياسيين معارضين ذلك اإلجراء المتوقع، فإن األمر هنا يتجاوز مجرد طرح وجهات 
النظ���ر، أو النق���اش حول موضوع عام، أو مس���ألة مهمة، ويصل إلى حد الدخ���ول في مواجهة مع 
إدارة ترام���ب، كأن إثن���اءه عن القرار المحتمل هدف ال يمك���ن التراجع عنه، ومعركة وجود ال بد من 

االنتصار فيها. 
الالف���ت هن���ا أن كل تلك الجهات هي ذاتها التي ظلت على مدى ثماني س���نوات، هي عمر إدارة 
أوباما، تدفع في اتجاه تغيير األنظمة العربية ومنح اإلسالميين الفرص للحكم، ودفعت برياح الربيع 
لتضرب استقرار العالم العربي لتدب فيه الفوضى، فينتهي األمر بأن تسدد الشعوب العربية أثمانًا 
باهظ���ة م���ن دون أن تحصل إال على الدم���ار والفوضى. إنها الجهات التي حول���ت المنطقة العربية 
إلى كرة لهب تحرق كل من اقترب منها فاتس���قت مواقفها األخيرة مع أفعالها على مدى الس���نوات 
الماضية، إذ ارتبطت بجماعات مصالح وش���خصيات »إخوانية« استطاعت اختراق إدارة أوباما بل 
التحكم في قراراتها، وظلت على مدى سنوات تمهد الطريق ل� »اإلخوان« ليتسلقوا القطاعات الشعبية 
ويؤسس���وا المراكز اإلعالمية ويصعدوا ساللم السلطة بمزاعم ديموقراطية. المخطئ هنا من تصور 
أن وص���ول ترامب للس���لطة كفيل بأن تكف هذه الجهات عن دعمه���ا »اإلخوان«، أو أن تغلق أبوابها 

وتبحث عن نشاط آخر فهي ما زالت تأمل بأن تهب شظايا الربيع العربي من جديد على المنطقة. 
وفق���ًا لتقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« حول »الكارثة التي حلت بالعالم العربي«، فإن خس���ائر 
الوط���ن العربي بلغت 830 بليون دوالر نتيجة ذلك الربيع، هذا فضاًل عن الدمار الحاصل في تونس 
وليبيا ومصر واليمن والعراق وسورية. والصحيفة ذاتها التي أشارت إلى مرحلة من التاريخ العربي 
وصفت »بعصر االنحطاط«، اعتبرت أن االنحطاط الذي يش���هده الوطن العربي اليوم »غير مس���بوق 
في التاريخ«، خصوصًا أنه »يحدث في عصر تحرز فيه الشعوب مزيدًا من التقدم واالرتقاء«. بعدما 

أقرت بأن عملية تدمير الوطن العربي »ما زالت مستمرة«.
العرب يحاربون العرب في اليمن ويدمرون البالد، والعرب يحاربون العرب في س���ورية ويدمرون 
س���ورية، والعرب يحاربون الع���رب في ليبيا ويدم���رون ليبيا، والعرب يحاربون الع���رب في العراق 
ويدمرون العراق. ومع أن اإلرهابيين يشنون حربهم على اإلنسانية باسم اإلسالم، فإن 70 في المئة 

من ضحاياهم مسلمون.
جماع���ات المصالح األميركية الداعمة »اإلخوان« تتعامل معهم كأنهم جماعة أميركية وتقاتل من 
أج���ل ع���دم إدراج الجماعة ك� »تنظيم إرهابي« ألن الجروح العربية نازفة وملتهبة وتس���تعصي على 
الشفاء، وأي مستقبل لمجتمعات لم تعد تعتبر نفسها مجتمعات وطنية بل مكونات اجتماعية، تنقسم 
على أساس الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق. بالتالي، فإنها تحتفظ باألمل في استعادة األدوار 
الت���ي لعبتها من قبل وهي تعتقد أنه طالما بقيت الصراع���ات في الوطن العربي وما دامت الفوضى 
تضرب بعض دول المنطقة فإن الفرص ما زالت س���انحة أمام »اإلخوان« ليفوزوا بالس���لطة في هذا 

البلد أو ذاك وبالتالي أن تعود كل تلك الجهات األميركية إلى واجهة األحداث مجددًا.
عموم���ًا، فإن المؤكد أن ترامب وإدارته ورموز حكمه لديهم مواقف صارمة ضد »اإلخوان« وإذا 
ما صدر القرار بتصنيف الجماعة »تنظيم إرهابي« فإنه سيؤثر بكل تأكيد في أوضاع »اإلخوان« في 
أميركا وأوروبا وخارج الوطن العربي، لكن األهم أن »اإلخوان« تّم تصنيفهم بالفعل في مصر ودول 

عربية أخرى، وما القرار األميركي المتوقع إال خطوة مكملة.
محمد صالح

»تدمر« فيلم للتاريخ
< »تدم���ر« فيلم يتوج عمل مؤسس���ة لقمان س���ليم »أمم للتوثيق واألبح���اث« بدأته منذ 2007 

و2008 مع مجموعة من المعتقلين اللبنانيين الذين أفرج عنهم من السجون السورية.
وق���د بدأ العمل ببناء قدرات هذه المجموعات لتتمكن من الدفاع عن قضيتها. ثم تطور إلى أن 
وصل في 2011 إلى إحياء ما مر به السجناء من خبرة في وحشية هذا السجن. وبعد ذلك تحول 
هذا العمل الى فيلم مش���ترك لس���ليم ومونيكا بورغمان يعرض في العواصم األوروبية قريبًا، فهو 
ق���د يظه���ر في البداية أنه فيلم وثائقي تقليدي لكنه أقوى من ذلك، فال يكتفي بنقل خبرة الس���جناء 
اللبنانيين والفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم في لبنان ونقلوا إلى تدمر ولكن في الوقت ذات ُيظهر 
السجناء الفظاعة التي ارتكبها النظام السوري منذ عهد حافظ األسد واستمرارها في عهد ابنه. 
ويعرض الفيلم كيف تابعت مجموعة الس���جناء حياتها بع���د الفظاعة التي مرت بها. وقد ُجمع 
حوالى 22 ش���خصًا سجنوا في تدمر وجرى تصويرهم في مكان يشبه جو االعتقال، وهو مدرسة 
األب قرطباوي فوق قصر بعبدا، وهو المكان الذي تمركز فيه الجيش الس���وري بعد احتالله قصر 
بعب���دا. والفيلم اليوم حديث الس���اعة في اإلعالم الغربي ألنه يعكس بدقة ما يقوم به نظام األس���د 

األب واالبن منذ عقود.
هذه الفظاعة التي يصورها الفيلم يتابعها اليوم »داعش« والنظام الس���وري، وهي صناعة هذا 
النظام وجزء ال يتجزأ من بقائه، فوجود س���جون مثل سجن تدمر وصيدنايا ليس إال صورة لحكم 
النظام المس���تمر في أدائه منذ احتالل لبنان وبعد انس���حابه حتى ضربه ش���عبه واالستمرار في 
ارت���كاب الفظائع في وجه عالم متفرج. ُكتب الكثير ح���ول تقرير »منظمة العفو الدولية« عن تعذيب 
ما بين 5000 و13000 شخص وشنقهم بين 2011 و2015. ونقل عن سجناء صيدنايا السابقين 
بأنهم شهدوا »مسالخ بشرية«، وقالت لين معلوف مساعدة مديرة »العفو الدولية« إن الفظائع التي 
صورها هذا التقرير تش���ير إلى حملة أدارها النظام لقمع أي معارضة من الش���عب وتخويفه. إن 
مضمون هذا التقرير المتميز بجديته الرتكازه على معلومات ش���هود منهم 31 س���جينًا سابقًا في 
صيدنايا وأربعة من الحراس وثالثة قضاة س���وريين س���ابقين وثالثة أطباء من مستشفى تشرين 
العس���كري في دمش���ق. روايات هؤالء مرعبة وهي ليست جديدة، ففيلم سليم وبرغمان يصور هذا 
الواق���ع الكارثي الذي ترك لعق���ود يرتكب هذه الجرائم والعالم يكتف���ي باإلدانة عندما يتجرأ على 

ذلك. 
إن تعبئ���ة العالم لمواجهة داعش المجرم والقاتل مفهومة، ألنها مجموعة توس���عت إلى العالم 
بأس���ره ولكن إرهابها نابع من إرهاب النظام الذي يدعي أنه يحمي األقليات والمس���يحيين منهم. 
وهذا الخطأ الفادح الذي يقع فيه بعض من يقول إن نظام األس���د يمثل تصديًا لالرهاب يجب أن 
يرى الوقائع كما هي، فهو نظام اعتمد اإلرهاب منذ البداية كأداة حكم وبسط النفوذ سواء في لبنان 
عندما كان موجودًا أو في س���ورية حيث ش���هدت حماة ثم درعا وحلب وجميع المدن الباسلة التي 
دمرته���ا براميل طائرات النظام وحلفائ���ه الروس والحرس الثوري اإليراني مع وكالئهم في »حزب 

الله« على األرض السورية ما هي إال دليل على هذا النهج. 
م���ن المتوقع أن تبدأ مفاوضات في جنيف في 20 ش���باط )فبراير( بي���ن المعارضة وأطراف 
النظام، ولكنها لن تؤدي إلى نتيجة ما دام الالعب األساسي في هذه المفاوضات هو حليف األسد 
الروسي من دون أي ضغط عليه. فإذا بقيت إدارة الرئيس ترامب على ما كانت عليه إدارة أوباما، 
أي التنازل المستمر للجانب الروسي، فمعنى ذلك أن كوارث المسالخ البشرية لن تقف وفالديمير 

بوتين سيبقى مرتاحاً لها ألنها تبقيه وحده المهيمن في المنطقة كما تركه أوباما.

رندة تقي الدين
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راشد صاحل العرميي *

> من المبكر أن نحكم على سياس���ات 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في ش���كل 
دقيق في الوقت الحالي. وربما يصلح قرار 
»حظر دخول الواليات المتحدة األميركية« 
نموذجًا لعدم قدرة ترامب على إنفاذ إرادته 
في ش���كل كامل، إذ تكفل القضاء األميركي 
بإبطال مفع���ول القرار س���ريعًا، وأوضح 
للرئيس الجديد أنه ليس مطلق اليد تمامًا 
كما يتص���ور. ويمثل حك���م القضاء كبحًا 
لالندفاعة التي اتس���مت بها األيام األولى 
لترامب في الرئاس���ة، وجرس إنذار مبكرًا 
إلى أنه، وإن أبدى عزمًا على تنفيذ بعض 
م���ا وعد به خالل حملته االنتخابية، يعمل 
في محي���ط تحكمه ضواب���ط ومحددات ال 
ب���د من مراعاته���ا، وأن التعجل في اتخاذ 
قرارات متش���ددة قد يكون مردوده س���لبيًا 

أكثر مما توقع.
س���تالقي ق���رارات ترام���ب وتوجهاته 
معارضة في ملفات؛ مثل العالقة بأوروبا، 
والعالق���ة بحل���ف ش���مال األطلس���ي، إذ 
طال���ب ترامب، خالل خط���اب له في قاعدة 
ماكديل الجوية قبل أس���بوع، ب� »تس���ديد 
كامل اش���تراكاتهم، لحل���ف »الناتو«، التي 
لم يس���ددها بعُد كثي���ر منهم«، بعد أن كان 
ش���ن عليه هجومًا أعن���ف. وكذلك في ملف 
االتفاق���ات التجاري���ة التي يعم���ل ترامب 
إللغائه���ا، وكذلك العالقات م���ع دول؛ مثل 
ألمانيا أو فرنسا أو روسيا، التي يثير ما 
يبدو أنه تقارب معها ومع رئيسها فالديمير 
بوتي���ن أس���ئلة واعتراض���ات وتحذيرات 
جدي���ة. ويص���دق ذلك على الصي���ن، التي 
غضب���ت حي���ن لوحت الوالي���ات المتحدة 
بتأيي���د الياب���ان ف���ي نزاعها م���ع الصين 
على جزر س���ينكاكو، واستعدادها للتدخل 
عسكريًا للدفاع عنها، ثم ما لبث ترامب أن 
اتصل الجمعة الماضي بالرئيس الصيني 
ليؤكد التزامه بسياسة »الصين الواحدة« 
بع���د أن كان لم���ح إلى التخل���ي عنها في 
منتصف كانون األول )ديسمبر( الماضي.

ينطب���ق الحكم الس���ابق على كثير من 
الملفات المطروحة على الس���احة، لكنه ال 
ينطبق على الملف اإليراني، الذي ُيتوقع أن 
يتواصل تشدد ترامب في شأنه، ويبدو أن 
هناك اتفاقًا في أوساط الساسة األميركيين 
ل اعتراضات ذات بال،  على ذلك، فلم ُتسجَّ
أو وجه���ات نظ���ر تخالف م���ا يذهب إليه 
ترامب ف���ي تعاطيه مع إي���ران. وعلى أقل 
تقدير فستبقى إيران تحت ضغط دائم من 
جانب ترامب وإدارت���ه، يمكن أن يتصاعد 
النظ���ام  يتوقعه���ا  ال  مس���تويات  ليبل���غ 
اإليراني حتى اآلن. والسبب وراء ذلك هو 
أن الملفات السابقة جميعها تنطوي على 
مكاس���ب محتملة للواليات المتحدة يمكن 
أن تتأثر، ومصالح يمكن أن تخس���رها إذا 
أصر ترامب على تش���دده، وستغلب عليه 
طبيعت���ه البراغماتية وتقوده إلى مراجعة 
مواقف���ه وإيجاد صي���غ إلب���رام تفاهمات 

معينة.
ملف إيران ليس كذل���ك، وهو بوضعه 
للوالي���ات  صافي���ة«  »خس���ارة  الس���ابق 
المتح���دة، التي تعرضت ل� »االس���تغفال« 
من جانب إيران خالل فترة رئاسة أوباما، 
وقدم���ت على طبق من ذه���ب اتفاقًا إليران 
يحررها م���ن الحصار ومن العقوبات ومن 
النبذ األميركي والدولي من دون أن تكسب 
الواليات المتحدة أي ش���يء على اإلطالق، 
فل���م يكن لدى إيران ما تناور به أو تضغط 
من خالل���ه على الوالي���ات المتحدة، حين 
قف���ز أوباما عل���ى حجرها في ش���كل غير 
مب���رر أو مفهوم! وفض���اًل عن أن الواليات 
المتحدة لم تكس���ب أي شيء، فقد خسرت 
حلفاءها التاريخيي���ن في الخليج العربي 
وف���ي مناط���ق عربية أخرى، كما خس���رت 
صدقيتها أم���ام هؤالء الحلف���اء، ولم يعد 
من الس���هل الوثوق ثانية بوعود الواليات 
المتح���دة أو التزاماته���ا، وه���و أمر ليس 

ن. بالهيِّ
يمك���ن االخت���الف م���ع ترام���ب ف���ي 
بع���ض توجهات���ه أو ف���ي كثي���ر منه���ا، 
لك���ن تحدي���ده ألولويات���ه كان موفق���ًا في 
قضيتي���ن أساس���يتين وضعهما في رأس 
أجندت���ه؛ وهم���ا الحرب بال ه���وادة على 
اإلره���اب بكل ص���وره وأش���كاله، وموقفه 
م���ن إيران. وفي قضية اإلرهاب في ش���كل 
خ���اص، يمثل موق���ف ترامب م���ن تنظيم 
»اإلخ���وان المس���لمين«، والمؤش���رات عن 
إمكان تصنيف���ه جماعة إرهابي���ة، تطورًا 

ل���ه أهميته، بعد الحظوة التي عوملت بها 
هذه الجماعة اإلرهابية خالل سنوات حكم 
أوبام���ا، ووصول أش���خاص محس���وبين 
عليها أو يعملون لمصلحتها إلى مناصب 
مهمة، خالل فترتي الرئاس���ة السابقتين. 
وه���ذه بدورها من بي���ن األلغ���از الكثيرة 
التي ارتبطت باإلدارة األميركية السابقة، 
والدور المثير للشكوك الذي اضطلعت به 
خالل فترة حافلة باالضطرابات والتقلبات 

في الشرق األوسط.
وف���ي القضي���ة الثانية يب���دو ترامب 
واعي���ًا لطبيعة تحركات إيران ودورها في 
المنطقة، ففي تغريدة له األسبوع الماضي 
قال: »إي���ران تلعب بالنار، وال تقدر كم كان 
أوباما لطيفًا معها. أنا لست كذلك«. وربما 
يمر كثير من المحللين على تعبير »اللعب 
بالنار« ليستخلصوا منه مجرد الرغبة في 
التصعي���د أو التهديد م���ن جانب ترامب، 
لكن »اللعب بالن���ار« في الحقيقة توصيف 
ش���ديد لما تفعله إيران في المنطقة، فهي 
ال تكف عن إشعال الحرائق حيثما وجدت 
له���ا موطئ قدم، وتعمل ب���كل جهدها على 
توس���يع ش���قة الحرائق ما استطاعت إلى 
ذلك س���بياًل، وترى في ذلك وسيلة لفرض 
حضورها ومد نفوذها على وقع الفوضى 

والدمار.
إيران واإلرهاب، بالفعل، هما أخطر ما 
تواجه المنطق���ة العربية، وكال التهديدين 
يستمد قوته وحضوره من اآلخر، إذ ُتذكي 
إي���ران بسياس���اتها الطائفي���ة وتغذيتها 
الميليش���يات واألفكار المذهبية المتطرفة 
تطرفًا آخر مماثاًل. ووجود الطرفين ضمن 
القائم���ة التي يس���تهدفها ترامب قد يكون 
نقط���ة إيجابية في مصلح���ة دول الخليج 
العرب���ي، الت���ي تواج���ه هذي���ن الخطرين 
بحزم ووعي منذ وقت طويل، ألن سياسات 
أوبام���ا وإدارته منحت إي���ران والجماعة 
المتطرف���ة فرصًا للتمدد تح���ت غطاء من 
التجاهل األميركي، ب���ل التأييد األميركي 

الصريح حينًا والضمني أحيانًا.
مواجه���ة  تجن���ب  إي���ران  س���تحاول 
الوالي���ات المتح���دة، فهي تع���رف حدود 
قوته���ا. والتصعي���د الكالم���ي والمواقف 
العنتري���ة مج���رد س���تائر دخ���ان لتغطية 
الضعف. وق���د توّعد المرش���د األعلى بأن 
رد ب���الده على تهديدات الواليات المتحدة 
س���يكون يوم الجمعة الماض���ي، ولم يكن 
هذا الرد س���وى تظاه���رات تهتف بالموت 
ألميركا على النحو الذي لم يتغير منذ 38 
عامًا. وفي مواجهة »أفعال« أميركية تمثلت 
مبدئيًا بفرض عقوبات س���ريعة وحازمة، 
بس���بب تج���ارب صاروخي���ة إيرانية، لم 
يصدر عن طهران س���وى »أقوال« أصبحت 
محفوظ���ة، وتصريح���ات تح���اول إظهار 

التماسك وادعاء القوة.
ال يعن���ي ذل���ك أن الوالي���ات المتحدة 
س���تخوض المواجه���ة نياب���ة ع���ن دول 
الخلي���ج العربي���ة، ب���ل يعني أن ش���روط 
أفض���ل  س���تكون  وظروفه���ا  المواجه���ة 
بالنس���بة إلينا. وربما تجب اإلش���ارة إلى 
أن هن���اك م���ا ينبغي تصحيح���ه في ذهن 
الرئيس ترامب، وهو تصوره أن الواليات 
المتح���دة »تحم���ي« دول الخليج، كما عّبر 
ف���ي وقت س���ابق، فالحقيقة الت���ي ال مراء 
فيه���ا أن دول الخليج، وإن كانت تقدر دور 
الواليات المتحدة في اس���تقرار المنطقة، 
ق���ادرة تمامًا عل���ى حماية أمنه���ا، وعلى 
التنسيق سياس���يًا وعسكريًا في ما بينها 
ومع أط���راف إقليمية ودولية في الش���كل 
الذي يحقق أهدافها، كما أثبتت س���نوات 
العق���د الثاني من القرن ال����21، وكما تأكد 
مع »عاصفة الحزم« التي اس���تهلت فصاًل 
جديدًا في تاريخ منطقة الخليج والش���رق 

األوسط يختلف عما سبقه بكثير.
هذه هي الرس���الة التي يجب أن يعيها 
ترامب، ويتعين إيجاد طرق إليصالها إليه 
في شكل هادئ، ليعيد التفكير في تصوراته 
عن »الثمن« ال���ذي يجب أن ُيدفع للواليات 
المتح���دة نظير ما يتصوره »حماية« لدول 
الخليج. ومن بين وسائل إيصال الرسالة 
تعزيز التق���ارب الحاصل بين دول مجلس 
التعاون، وإقرار مزي���د من آليات التعاون 
والتنسيق السياسي والعسكري، من أجل 
التحدث بصوت واحد قوي. وهناك ضرورة 
أيضًا لمشاركة الفعاليات غير الرسمية في 
هذا الجهد، ألن الرأي العام الخليجي الذي 
يتحرك بوطني���ة ووعي أصبح قوة مؤثرة 

يحسب لها ألف حساب.

* كاتب إماراتي

أولويات ترامب
والسياسة اإليرانية

جميل مطر *

> غريب أمر الحكومات العربية. حكومات 
أوروبا متوترة وقلقة من تداعيات سياس���ات 
ترام���ب الخارجي���ة وبخاصة تج���اه الزحف 
الروس���ي وأثر تلك التداعيات على مش���روع 
الوحدة األوروبية وأم���ن أوروبا. حكوماتنا 
العربية ال يبدو عليها أي اهتمام أو قلق على 
مس���تقبل التكامل العرب���ي والهوية العربية 

لإلقليم نتيجة هذه السياسات.
فج���أة انتبه���ت أوروب���ا إل���ى خط���ورة 
اعتمادها المطلق على الواليات المتحدة في 
أمنها وسالمتها. أصوات كثيرة ارتفعت في 
آن واحد وفي مواقع عدة من القارة األوروبية 
تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية تمنع انفراط 
االتح���اد األوروب���ي وتحم���ي مب���ادئ حرية 
التجارة وانتقال العمالة ورؤوس األموال بين 
دول االتح���اد وتدعم اليورو. أصوات أخرى، 
كثيرة أيضًا، ارتفعت في الوقت نفس���ه وفي 
مواقع غي���ر قليلة تدعو لالنفكاك عن االتحاد 
األوروبي والعودة لفرض رسوم على واردات 
كثي���رة ووقف الهج���رات بأنواعها وألوانها 
ومصادرها كافة واستعادة حدود الدول إلى 
وضع اإلغالق واألس���الك الشائكة؛ وحبذا لو 
أقيمت الجدر األس���منتية والمكهربة لتفصل 
الدول عن بعضها البعض. وس���ط هذا القلق 
بعث���ت من جديد نظري���ة المؤامرة واختارت 
أوروب���ا الغربية مس���رحًا آلخ���ر ابتكاراتها؛ 
وهو أن روسيا البوتينية وأميركا الترامبية 
اتفقتا على تفكيك االتحاد األوروبي ونس���ف 
منظوم���ة الوح���دة األوروبية فك���رًا وتجربة 
ومؤسسات. تطرح النظرية فكرة جوهرها أن 
االتح���اد األوروبي هو ف���ي حقيقة األمر أهم 
ثمار العولمة، وأنه بعد أن استفادت الواليات 
المتحدة واس���تفاد االتحاد الروس���ي أقصى 
استفادة ممكنة من مس���يرة العولمة وبدأت 
س���لبياتها تطغى عل���ى إيجابياتها يبدو أن 
الدولتين توصلتا إلى أن اس���تمرار العولمة 
وبقاء ثمارها خطر عليهما. العولمة تسببت 
مثاًل في قيام ونجاح قاعدة اقتصادية متقدمة 
ف���ي أوروب���ا، ولكنه���ا، وهو التط���ور األهم، 
استعادت أللمانيا مكانتها األقدم في أوروبا، 
وقفزت بالصين من دولة شديدة التخلف إلى 
عمالق اقتصادي وسياس���ي مس���تغلة حالة 

السيولة في القيادة الدولية. 
غريب النقاش الدائر بين أنصار الوحدة 
األوروبي���ة وخصومه���ا الج���دد وغالبيتهم 
من »ضحاي���ا« العولمة كم���ا يزعمون، منهم 
اليميني���ون المتطرفون الذي���ن تضرروا من 
الهبة الحقوقية والديموقراطية، منهم أيضًا 
القوميون الجدد الذين آلمهم خضوع القرار 
الوطني آللي���ات بيروقراطية ب���والءات فوق 
وطنية وموقعها بروكس���يل عاصمة االتحاد، 
ومنهم أغلب المزارعين الذين شعروا بالغبن 
مقارنين أنفسهم بطبقة المال واألعمال أكثر 
الطبقات اس���تفادة م���ن العولمة. الغريب في 
هذا النقاش أن���ه يتجاهل الحافز األهم وراء 
أفكار الوحدة األوروبية؛ أال وهو ما تس���بب 
فيه تفت���ت الق���ارة األوروبية إل���ى جزيئات 
قومي���ة أو دينية في الق���رون الماضية. هذا 
التفتت تس���بب في نزاعات وح���روب دموية 
خلَّفت كوارث؛ ليس فقط لش���عوب أوروبا بل 
والعال���م بأس���ره وفي مقدمه كل من روس���يا 
وأمي���ركا. كثير من تصرف���ات الجيل الراهن 
م���ن قادة العال���م تثير في نفس���ي الظن بأنه 
غافل عن أه���وال الحربين العالميتين األولى 
والثاني���ة. رحلت أجيال ال���رواد الذين قادوا 
من واش���نطن ومن جامعات ش���رق الواليات 
المتحدة مشروع مارش���ال واحتواء االتحاد 
الس���وفياتي وإقامة حلف األطلسي، وقادوا 
من قلب مجموعة البنيلوكس مشروع الوحدة 
األوروبية. من دون هؤالء الرواد ما وقع أطول 
سالم عاشته القارة في تاريخها، ولما صارت 
أوروبا تحتل مكانة القوة االقتصادية الثانية 

في العالم بعد الواليات المتحدة. 
اآلن تكتش���ف أوروب���ا أنه���ا وإن كان���ت 
استفادت أشياء غير قليلة من وراء شراكتها 
للواليات المتحدة، أو في الحقيقة، خضوعها 
لها، فقد فقدت في الوقت نفس���ه أشياء بالغة 
األهمي���ة. فق���دت خصوصًا اكتس���اب قدرات 
مس���تقلة تس���مح لها بأن تكون لها سياس���ة 
دف���اع أوروبي���ة ال تنفص���ل بالض���رورة عن 
سياسة يقرها حلف األطلسي، وأن تكون لها 
سياس���ة خارجية أوروبي���ة ال تختلف جذريًا 
عن السياس���ة الغربي���ة عموم���ًا، وأن تكون 
لهاتين السياستين خصوصيتهما. تنبع هذه 
الخصوصي���ة من عناصر عدة؛ منها الخلفية 
الثقافية والتاريخ الحضاري األوروبي الذي 
يمنح أوروبا ميزات خاصة في عالقة الغرب 

بالش���رق األوس���ط بخاصة وأفريقيا أيضًا. 
يالحظ القاصي والداني ف���ي عالم العالقات 
الدولي���ة أن ال���دول األوروبي���ة نادم���ة على 
انكشاف عجزها الرهيب في مجال السياسة 
الخارجية الجماعية، بل أستطيع القول أنها 
تكتش���ف اآلن عجزه���ا في مج���ال عالقاتها 

الثنائية بدول أخرى في العالم الخارجي.
أما السبب، فهو اعتمادها طويل األمد على 
الواليات المتحدة في تخطيط االستراتيجية 
الكلي���ة للغرب تجاه بقي���ة العالم، فضاًل عن 
تخبطه���ا بين مح���اوالت االتح���اد األوروبي 
وضع سياس���ة خارجية موح���دة وإصرارها 
المتقطع على سياس���ة خارجية مستقلة. في 
نقاش خاص مع ديبلوماسي هولندي مخضرم 
أس���رَّ لي بحقيقة أن غالبية الديبلوماسيات 
األوروبية دفعت ثمن هذا الوضع غير السوي 
لت���ردي االهتم���ام بوضع سياس���ة خارجية 
موحدة تلتزم بها الديبلوماس���يات الُقطرية، 
وكذل���ك لت���ردي االهتم���ام بتطوي���ر ج���دي 
للسياس���ات الخارجية لكل دول���ة على حدة. 
انخف���ض االهتمام بتطوير أس���اليب المهنة 
وتراج���ع دور ومكان���ة الديبلوماس���ية. ف���ي 
دول غير قليلة وقع ه���ذا التراجع والضعف 
لمصلحة أجهزة االس���تخبارات ومؤسسات 
األمن الداخلي التي دخلت تمأل الفراغ الناتج 
م���ن انحس���ار الديبلوماس���ية كأداة تنفي���ذ 
وصنع السياسة الخارجية. اآلن نرى األلمان 
يعملون بس���رعة إلصالح هذا الخلل وإعادة 
االعتبار إلى الديبلوماس���ية األلمانية وكذلك 
إلى المؤسسة العس���كرية األلمانية من دون 
التخلي عن مسؤولياتهم األوروبية والغربية. 
أم���ا اإلنكليز، فكانوا كالعه���د بهم حريصين 
على االحتفاظ بخي���ارات مفتوحة منذ اليوم 
األول النضمامه���م عضوًا كامل العضوية في 
االتحاد. أتمنى لو قرأ المسؤولون عن الدفاع 
والسياس���ة الخارجي���ة في ال���دول العربية 
والمس���ؤولون عن العم���ل الجماعي العربي 
التجرب���ة األوروبية ف���ي مرحلته���ا الراهنة 

قراءة جيدة. 
هن���اك من س���يقول أن ال وجه ش���به بين 
اإلقليمين، ومع ذلك تبقى حقيقة قائمة وهي 
أن الدول ف���ي اإلقليمين اعتمدت على امتداد 
ثالثة أرباع ق���رن أو أكثر على قوة كبرى من 
خ���ارج اإلقليم في الدفاع ع���ن األمن القطري 
واإلقليم���ي على حد س���واء. بالتالي تش���ابه 
حال اإلقليمي���ن لحظة األزم���ة، لحظة ظهور 
الترامبية ولها نظرته���ا الخاصة إلى حلفاء 
أميركا وكيفية التعامل معهم، هذا من ناحية، 
وم���ن ناحية أخرى زحف روس���يا البوتينية 
نحو الشرق األوس���ط وبأساليب أخرى نحو 
وسط أوروبا. هنا مثل هناك، تأكد عجز األمن 
الجماع���ي القوم���ي أو اإلقليمي عن مواجهة 
أي خطر محتمل على دولة أو أكثر. لن نخفي 
اآلن حقيقة أن بعض المفكرين العرب حذروا 
خالل عهد الرئيس باراك أوباما من تداعيات 
ر  هذا العجز الذي اتضح ش���يئًا ما عندما قرَّ
أوباما نقل اهتمام بالده من أوروبا والشرق 
األوسط إلى آس���يا، واتضح في شكل فاضح 
عندم���ا تفاقم زح���ف دولة أو أكث���ر من دول 
الج���وار عل���ى دولة أو أكثر م���ن دول اإلقليم 
العرب���ي، ثم ها هو تأكد أمرًا واقعًا، واتضح 
مرة ثالثة عندما أس���اءت مؤسس���ات النظام 
العربي وحكوماته التعامل مع ثورات الربيع 

العربي.
الحل ال يزال ممكنًا. هناك في أوروبا حركة 
ولقاءات واس���تعداد ج���دي لمواجهة األزمة 
والمحافظة عل���ى الهوي���ة األوروبية. عادوا 
يخرج���ون من األدراج الخط���ط والمقترحات 
الت���ي وضعت في مراحل س���ابقة، منها مثاًل 
وثيق���ة كان���ت أعدته���ا مفوضية السياس���ة 
الخارجي���ة وأطلق���ت عليها »االس���تراتيجية 
العالمية لالتحاد األوروبي«، صادف االنتهاء 
منها االستعدادات لالستفتاء البريطاني على 
الخروج من االتحاد، فانحبس���ت في األدراج 
في انتظ���ار أن ينتبه إليها المس���ؤولون في 
ال���دول األعضاء. هنا في القاه���رة؛ يمكن أن 
تستعد األجهزة المهتمة في الجامعة العربية 
بفتح أدراجها وإخراج أوراق وخطط ووثائق 
أعل���م بوجودها وأعل���م أيضًا ع���ن جودتها 
وصالحيته���ا. أقت���رح إخراجه���ا وتحدي���ث 
بعضها، إن احتاج األمر؛ لتكون جاهزة أمام 
المسؤولين العرب في اللحظة التي ينتبهون 
عنده���ا للخطر الداهم. رئيس ف���ي أميركا ال 
يخفي نيته ابت���زاز الحكام الع���رب ورئيس 
روسي ال يخفي نيته في مواصلة الزحف في 
اإلقلي���م. هي، في ما يب���دو، الفرصة األخيرة 
ليع���ود العرب يمألون فراغ���ًا في اإلقليم قبل 

أن يتمدد الفراغ فيمأل اإلقليم كله.

* كاتب مصري

األوروبيون قلقون
والعرب ال يبالون

اإلخوان مجاعة أمريكية!
< ليس���ت مس���تغربة على الحملة المنظمة التي تتبناها جهات أميركي���ة، بينها منظمات حقوقية 
ومراكز بحثية وصحف وقنوات تلفزيونية ومؤسسات إعالمية وشخصيات عامة غالبيتها تنتمي إلى 
الح���زب الديموقراطي، أو أركان ورموز إدارة الرئيس األميركي الس���ابق باراك أوباما للضغط على 
اإلدارة األميركية الجديدة والرئيس دونالد ترامب للحؤول دون صدور قرار يصف جماعة »اإلخوان 
المسلمين« بأنها جماعة إرهابية، فالطبيعي أن يعترض »اإلخوان« وأن يجيشوا رموزهم وأعضاءهم 
وآلتهم اإلعالمية الضخمة من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية لمنع صدور قرار كهذا، وأن تتعاطف 
م���ع الجماع���ة دول ما زالت ترعى رموزها وتؤوي الفارين منهم، وتنفق عليهم وتؤمن لهم وألس���رهم 
الوظائف والمش���اريع والمعونات إما ألسباب مصالحية أو لقناعات فكرية أو انتمائية للجماعة. لكن 
مواقف الجهات األميركية أمر آخر، فأن تخصص صحف أميركية كبرى صفحات ومالحق للتحذير 
من خطورة تلك القوة، وأن يجتهد عش���رات الباحثين في مراكز أميركية إلعداد دراس���ات وأبحاث 
والخروج بنتائج تحذر من وصف »اإلخوان« بال� »جماعة إرهابية« وأن تتحول رموز من إدارة أوباما 
إلى ناش���طين سياسيين معارضين ذلك اإلجراء المتوقع، فإن األمر هنا يتجاوز مجرد طرح وجهات 
النظ���ر، أو النق���اش حول موضوع عام، أو مس���ألة مهمة، ويصل إلى حد الدخ���ول في مواجهة مع 
إدارة ترام���ب، كأن إثن���اءه عن القرار المحتمل هدف ال يمك���ن التراجع عنه، ومعركة وجود ال بد من 

االنتصار فيها. 
الالف���ت هن���ا أن كل تلك الجهات هي ذاتها التي ظلت على مدى ثماني س���نوات، هي عمر إدارة 
أوباما، تدفع في اتجاه تغيير األنظمة العربية ومنح اإلسالميين الفرص للحكم، ودفعت برياح الربيع 
لتضرب استقرار العالم العربي لتدب فيه الفوضى، فينتهي األمر بأن تسدد الشعوب العربية أثمانًا 
باهظ���ة م���ن دون أن تحصل إال على الدم���ار والفوضى. إنها الجهات التي حول���ت المنطقة العربية 
إلى كرة لهب تحرق كل من اقترب منها فاتس���قت مواقفها األخيرة مع أفعالها على مدى الس���نوات 
الماضية، إذ ارتبطت بجماعات مصالح وش���خصيات »إخوانية« استطاعت اختراق إدارة أوباما بل 
التحكم في قراراتها، وظلت على مدى سنوات تمهد الطريق ل� »اإلخوان« ليتسلقوا القطاعات الشعبية 
ويؤسس���وا المراكز اإلعالمية ويصعدوا ساللم السلطة بمزاعم ديموقراطية. المخطئ هنا من تصور 
أن وص���ول ترامب للس���لطة كفيل بأن تكف هذه الجهات عن دعمه���ا »اإلخوان«، أو أن تغلق أبوابها 

وتبحث عن نشاط آخر فهي ما زالت تأمل بأن تهب شظايا الربيع العربي من جديد على المنطقة. 
وفق���ًا لتقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« حول »الكارثة التي حلت بالعالم العربي«، فإن خس���ائر 
الوط���ن العربي بلغت 830 بليون دوالر نتيجة ذلك الربيع، هذا فضاًل عن الدمار الحاصل في تونس 
وليبيا ومصر واليمن والعراق وسورية. والصحيفة ذاتها التي أشارت إلى مرحلة من التاريخ العربي 
وصفت »بعصر االنحطاط«، اعتبرت أن االنحطاط الذي يش���هده الوطن العربي اليوم »غير مس���بوق 
في التاريخ«، خصوصًا أنه »يحدث في عصر تحرز فيه الشعوب مزيدًا من التقدم واالرتقاء«. بعدما 

أقرت بأن عملية تدمير الوطن العربي »ما زالت مستمرة«.
العرب يحاربون العرب في اليمن ويدمرون البالد، والعرب يحاربون العرب في س���ورية ويدمرون 
س���ورية، والعرب يحاربون الع���رب في ليبيا ويدم���رون ليبيا، والعرب يحاربون الع���رب في العراق 
ويدمرون العراق. ومع أن اإلرهابيين يشنون حربهم على اإلنسانية باسم اإلسالم، فإن 70 في المئة 

من ضحاياهم مسلمون.
جماع���ات المصالح األميركية الداعمة »اإلخوان« تتعامل معهم كأنهم جماعة أميركية وتقاتل من 
أج���ل ع���دم إدراج الجماعة ك� »تنظيم إرهابي« ألن الجروح العربية نازفة وملتهبة وتس���تعصي على 
الشفاء، وأي مستقبل لمجتمعات لم تعد تعتبر نفسها مجتمعات وطنية بل مكونات اجتماعية، تنقسم 
على أساس الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق. بالتالي، فإنها تحتفظ باألمل في استعادة األدوار 
الت���ي لعبتها من قبل وهي تعتقد أنه طالما بقيت الصراع���ات في الوطن العربي وما دامت الفوضى 
تضرب بعض دول المنطقة فإن الفرص ما زالت س���انحة أمام »اإلخوان« ليفوزوا بالس���لطة في هذا 

البلد أو ذاك وبالتالي أن تعود كل تلك الجهات األميركية إلى واجهة األحداث مجددًا.
عموم���ًا، فإن المؤكد أن ترامب وإدارته ورموز حكمه لديهم مواقف صارمة ضد »اإلخوان« وإذا 
ما صدر القرار بتصنيف الجماعة »تنظيم إرهابي« فإنه سيؤثر بكل تأكيد في أوضاع »اإلخوان« في 
أميركا وأوروبا وخارج الوطن العربي، لكن األهم أن »اإلخوان« تّم تصنيفهم بالفعل في مصر ودول 

عربية أخرى، وما القرار األميركي المتوقع إال خطوة مكملة.
محمد صالح

»تدمر« فيلم للتاريخ
< »تدم���ر« فيلم يتوج عمل مؤسس���ة لقمان س���ليم »أمم للتوثيق واألبح���اث« بدأته منذ 2007 

و2008 مع مجموعة من المعتقلين اللبنانيين الذين أفرج عنهم من السجون السورية.
وق���د بدأ العمل ببناء قدرات هذه المجموعات لتتمكن من الدفاع عن قضيتها. ثم تطور إلى أن 
وصل في 2011 إلى إحياء ما مر به السجناء من خبرة في وحشية هذا السجن. وبعد ذلك تحول 
هذا العمل الى فيلم مش���ترك لس���ليم ومونيكا بورغمان يعرض في العواصم األوروبية قريبًا، فهو 
ق���د يظه���ر في البداية أنه فيلم وثائقي تقليدي لكنه أقوى من ذلك، فال يكتفي بنقل خبرة الس���جناء 
اللبنانيين والفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم في لبنان ونقلوا إلى تدمر ولكن في الوقت ذات ُيظهر 
السجناء الفظاعة التي ارتكبها النظام السوري منذ عهد حافظ األسد واستمرارها في عهد ابنه. 
ويعرض الفيلم كيف تابعت مجموعة الس���جناء حياتها بع���د الفظاعة التي مرت بها. وقد ُجمع 
حوالى 22 ش���خصًا سجنوا في تدمر وجرى تصويرهم في مكان يشبه جو االعتقال، وهو مدرسة 
األب قرطباوي فوق قصر بعبدا، وهو المكان الذي تمركز فيه الجيش الس���وري بعد احتالله قصر 
بعب���دا. والفيلم اليوم حديث الس���اعة في اإلعالم الغربي ألنه يعكس بدقة ما يقوم به نظام األس���د 

األب واالبن منذ عقود.
هذه الفظاعة التي يصورها الفيلم يتابعها اليوم »داعش« والنظام الس���وري، وهي صناعة هذا 
النظام وجزء ال يتجزأ من بقائه، فوجود س���جون مثل سجن تدمر وصيدنايا ليس إال صورة لحكم 
النظام المس���تمر في أدائه منذ احتالل لبنان وبعد انس���حابه حتى ضربه ش���عبه واالستمرار في 
ارت���كاب الفظائع في وجه عالم متفرج. ُكتب الكثير ح���ول تقرير »منظمة العفو الدولية« عن تعذيب 
ما بين 5000 و13000 شخص وشنقهم بين 2011 و2015. ونقل عن سجناء صيدنايا السابقين 
بأنهم شهدوا »مسالخ بشرية«، وقالت لين معلوف مساعدة مديرة »العفو الدولية« إن الفظائع التي 
صورها هذا التقرير تش���ير إلى حملة أدارها النظام لقمع أي معارضة من الش���عب وتخويفه. إن 
مضمون هذا التقرير المتميز بجديته الرتكازه على معلومات ش���هود منهم 31 س���جينًا سابقًا في 
صيدنايا وأربعة من الحراس وثالثة قضاة س���وريين س���ابقين وثالثة أطباء من مستشفى تشرين 
العس���كري في دمش���ق. روايات هؤالء مرعبة وهي ليست جديدة، ففيلم سليم وبرغمان يصور هذا 
الواق���ع الكارثي الذي ترك لعق���ود يرتكب هذه الجرائم والعالم يكتف���ي باإلدانة عندما يتجرأ على 

ذلك. 
إن تعبئ���ة العالم لمواجهة داعش المجرم والقاتل مفهومة، ألنها مجموعة توس���عت إلى العالم 
بأس���ره ولكن إرهابها نابع من إرهاب النظام الذي يدعي أنه يحمي األقليات والمس���يحيين منهم. 
وهذا الخطأ الفادح الذي يقع فيه بعض من يقول إن نظام األس���د يمثل تصديًا لالرهاب يجب أن 
يرى الوقائع كما هي، فهو نظام اعتمد اإلرهاب منذ البداية كأداة حكم وبسط النفوذ سواء في لبنان 
عندما كان موجودًا أو في س���ورية حيث ش���هدت حماة ثم درعا وحلب وجميع المدن الباسلة التي 
دمرته���ا براميل طائرات النظام وحلفائ���ه الروس والحرس الثوري اإليراني مع وكالئهم في »حزب 

الله« على األرض السورية ما هي إال دليل على هذا النهج. 
م���ن المتوقع أن تبدأ مفاوضات في جنيف في 20 ش���باط )فبراير( بي���ن المعارضة وأطراف 
النظام، ولكنها لن تؤدي إلى نتيجة ما دام الالعب األساسي في هذه المفاوضات هو حليف األسد 
الروسي من دون أي ضغط عليه. فإذا بقيت إدارة الرئيس ترامب على ما كانت عليه إدارة أوباما، 
أي التنازل المستمر للجانب الروسي، فمعنى ذلك أن كوارث المسالخ البشرية لن تقف وفالديمير 

بوتين سيبقى مرتاحاً لها ألنها تبقيه وحده المهيمن في المنطقة كما تركه أوباما.

رندة تقي الدين

الرأي
OPINION9 ALHAYAT MONDAY 13 FEBRUARY 2017 ISSUE NO 19673

االثنني 13 شباط )فرباير( 2017 املوافق 16 جمادى األوىل 1438 ه�/ العدد 19673
AL HAYAT

احلياة، ١٣ �صباط ٢٠١٧، �صفحة ٩


