�آراء

السنة السادسة  /االثنني  16 /حزيران  / 2014العــدد 1510
Sixth year / Monday / 16 June 2014 / Issue No. 1510

تخ ّبط ال�سيا�سة الفرن�سية

7

�أزمة حكومة «التوافق»
} حميدي العبدالله

من الصعب العثور على أنموذج يشبه أنموذج السياسة الفرنسية في تخبطها في
ضوء السياسات المعتمدة من قبل طاقم الحكم الحالي في فرنسا الذي يقوده الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند.
المسؤولون الفرنسيون كانوا رأس حربة في الهجوم على إيران قبل أشهر وحتى
أسابيع ،وجاء هجومهم القوي على إيران على خلفية االنفتاح األميركي على إيران
وم�ع��ارض��ة «إس��رائ�ي��ل» وج�م��اع��ات الضغط الصهيوني لهذا االن�ف�ت��اح متماهين مع
الموقف «اإلسرائيلي» ،تماما ً مثلما كان موقفهم من إدارة أوباما عندما تراجعت عن
الهجوم الذي كانت تلوح به في العام الماضي ضد سورية ،إذ سرعان ما تكيفوا مع
ردود الفعل «اإلسرائيلية» والسعودية ،وظل وزير خارجية فرنسا حتى وقت قريب
يوجه االنتقادات لإلدارة األميركية بسبب إحجامها عن تنفيذ عدوانها العسكري الذي
لوحت به ضد سورية.
اليوم ،المسؤولون الفرنسيون ذاتهم الذين هاجموا إيران قبل أسابيع وقبل أشهر
بقوة ،وزايدوا على إدارة أوباما ،اليوم هؤالء المسؤولون الفرنسيون وبعد اإلعالن
عن إج��راء حوار ثنائي بين إي��ران والواليات المتحدة للمرة األول��ى منذ قيام الثورة
في إي��ران ،يسارعون إلى طلب حوار مماثل مع إي��ران ،بل أكثر من ذلك يلوح وزير
خارجية فرنسا بالتوصل إلى اتفاق ثنائي مع طهران حول ملفها النووي ،متخطين
انتقاداتهم السابقة إلي��ران ،والهثين وراء لقاء مع مسؤوليها لحفظ م��اء وجههم
وللتغطية على تخلي واشنطن عنهم ،وعدم ضبط إيقاعها والتنسيق معهم في االنفتاح
على إيران.
مواقف المسؤولين الفرنسيين تشبه مواقف السعودية من الواليات المتحدة بعد
تراجعها عن التلويح بمهاجمة سورية ،وتعبر ردود الفعل هذه عن واقعتين مهمتين:
األول��ى ،التبعية للواليات المتحدة .فرنسا على سبيل المثال في عقد التسعينات
عندما تبنت سياسة مستقلة نسبيا ً عن السياسة األميركية ،نجحت في الحصول
على مكاسب اقتصادية في إيران ،وحازت شركة «توتال» على عقود مهمة في قطاع
النفط ،وكان لذلك أثر جيد على االقتصاد الفرنسي ،ولكن عندما عادت الحكومات
ال�ف��رن�س�ي��ة إل��ى االن �ض �ب��اط ف��ي م �س��ار التبعية ل �ل��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وم �ج��ارات �ه��ا في
سياساتها بعد اح �ت�لال ال �ع��راق ،خ�س��رت «ت��وت��ال» وال �ش��رك��ات الفرنسية األخ��رى
المكاسب التي حصلت عليها في عقد التسعينات ،واليوم تخشى فرنسا أن تسبقها
الشركات األميركية واأللمانية ،حيث سيجري حوار بين ألمانيا وإي��ران في طهران
األسبوع المقبل ،واألرجح أن فرنسا ستكون الخاسر األساسي جراء هذه السياسة
القصيرة النظر والتي غلّبت المصالح األميركية ومصالح «إسرائيل» على المصالح
الفرنسية.
الثانية ،ارتباك وتخبط السياسة الخارجية الفرنسية في عهد هوالند ،واالرتجال
في اتخاذ المواقف ،وعدم التخطيط الجيد ،واعتماد سياسة رد الفعل بدالً من اإلسهام
الفاعل في بلورة السياسة الخارجية الغربية بما يصون ويحافظ على المصالح
المشتركة .وه��ذا االرت�ج��ال واالرت �ب��اك ،حصل مرتين في تاريخ فرنسا المعاصر،
المرة األول��ى عندما شاركت عام  1956في العدوان الثالثي على مصر عندما كان
مسؤوالً فيها الحزب االشتراكي بقيادة «غي موليه» ،األمر الذي كانت له انعكاسات
سلبية على المصالح الفرنسية في المنطقة التي تدهورت تدهورا ً شديدا ً لم يتوقف
إال بعد وصول «شارل ديغول» إلى الحكم في فرنسا .والمرة الثانية في عهد الرئيس
االشتراكي الحالي فرانسوا هوالند الذي أعاد إنتاج األخطاء ذاتها التي وقع بها «غي
موليه» عام .1956

} راسم عبيدات  -القدس المحتلة
حكومة اتفاق اإلط��ار المسماة بحكومة «التوافق» ،والتي
ج��اءت والدتها بالضرورة واإلك ��راه ،ونتاج ألزم��ة عصفت
بقيادة الحكومتين ،حكومة غزة المقاله ،وحكومة رام الله،
وأت��ت والدة تلك الحكومة ،ليس تعبيرا ً عن قناعة وتغليب
للمصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية
والفئوية واألجندات الخاصة ،بل حتى في والدتها المشوهة
عانت الكثير ،حيث كانت المناصب وال��وظ��ائ��ف والرواتب
«المحاصصة» في صلب مفاوضات تشكيلها ،فحماس التي
وج��دت نفسها ف��ي ضائقة مالية كبيرة ،تصاعدها يشكل
خطرا ً على إمارتها وحكومتها ،ويفاقم من حدة اإلحتجاجات
الشعبية ضدها ،حيث غياب الحاضنة العربية التي سهلت
لها تجارة االنفاق وغض الطرف عن ممارساتها وسلوكها
وسقوط حكومة اإلخ��وان ومرسي ،وقيام النظام المصري
الجديد ،نظام السيسي الحالي ،بتشديد الخناق والحصار
عليها من خالل تدمير واغ�لاق اغلب األنفاق مصدر دخلها
وتجارتها وثرائها ،وبما يؤمن لها الدخل ال�لازم للصرف
على حكومتها واجهزتها وموظفيها ،وكذلك بسبب المواقف
السياسية ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ح �ي��ال األزم ��ة ال �س��وري��ة تحديدا ً
وكذلك النظام الجديد في مصر ،جعلت من تلك الحركة ليس
محط ثقة واح�ت��رام ،حيث االنتقال في الموقف السياسية،
اإلنتقال بالتحالفات من النقيض للنقيض ،ما حدا بإيران الى
وقف تغطية رواتب موظفيها ،وتقليص تزويدها بالسالح،
ناهيك عن خ��ذالن المعسكر ال��ذي تحالفت معه وارتمت في
احضانه (المعسكر الخليجي والتركي) ،فلم يقدم لها سوى
الوعود والخيبات ال مال وال سالح وال موقف سياسي .لكن
السعودية أحد الداعمين لتلك الجماعة على خلفية الموقف
من النظام المصري الجديد ،قدمت مشروع ق��رار إلعتبار
ح��رك��ة اإلخ���وان المسلمين على مستوى مجلس التعاون
الخليجي كحركة «إره��اب �ي��ة» وه��ذا بالطبع ي �ط��اول حماس
كونها من رح��م تلك الجماعة وام �ت��دادا ً لها ،ولذلك رأت ان
الحل لكل ذلك هو التوجه للمصالحة مع سلطة رام الله ،لكي
تستطيع اإلستمرار في السيطرة على الحكم في قطاع غزة،
ولكي تحمل مسؤولية رواتب موظفيها الـ( )40000لحكومة
التوافق ،ولكي تخفف من وطأة الضغط الواقع عليها عربيا ً
وإقليميا ً ودولياً ،وبما يمكنها من حرية الحركة السياسية
في الخارج وفي الضفة الغربية ،وفي المقابل السلطة في
رام الله لها أسبابها في المصالحة ،فهي عادت للمفاوضات
م��ع ح�ك��وم��ة اإلح��ت�ل�ال ل �م��دة ت�س�ع��ة ش �ه��ور م�ت�ع��ارض��ة مع
ق ��رارات م��ؤس�س��ات المنظمة (اللجنة التنفيذية والمجلس
ال� �م ��رك ��زي) وأغ� �ل ��ب م �ك��ون��ات ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ولم
تستطع ان تحقق فيها شيئا ً من األه��داف التي كانت تتوقع

تحقيقها م��ن خ�لال تلك المفاوضات ،مما فاقم م��ن ازمتها
ومكانتها وهيبتها وحضورها بين الجماهير ،ب��ل وجدت
نفسها مطالبة بالتفاوض م��ن اج��ل ال�ت�ف��اوض ،فاإلحتالل
ماض في مشاريعه االستيطانية وفرض الحقائق والوقائع
ٍ
على األرض م��ن ط��رف واح ��د ،وح�ت��ى دف�ع��ات األس ��رى من
معتقلي قبل اوسلو ( )104لم يجر االلتزام بإطالق سراحهم،
حيث رفض اإلحتالل إطالق سراح الدفعة الرابعة وتالعب
في الثالثة زمنيا ً وأسماء ،وأيضا ً فرض على السلطة مقابل
كل دفعة اسرى يطلق سراحها معادلة جديدة (أسرى مقابل
اس�ت�ي�ط��ان) ،م�ئ��ات ال��وح��دات اإلستيطانية ي�ج��ري إقرارها
ونشر المناقصات والعطاءات لها ،ولذلك دفعتها هذه األزمة
والمعضلة ،من اجل التوجه للمصالحة.

الم�صالحة جاءت بالإكراه
وتحت ال�ضغط وال�ضرورة
ّ
ولكل طرف �أ�سبابه و�أجنداته،
وحما�س بدت �أنها قدمت
تنازالت كبيرة من اجل
تلك الم�صالحة لي�س من
اجل الم�صالح العليا لل�شعب
الفل�سطيني بل طبيعة الظروف
المحيطة والمتغ ّيرات العربية
والإقليمية فر�ضت عليها ذلك
المصالحة ج��اءت ب��اإلك��راه وتحت الضغط والضرورة،
ول�ك��ل ط��رف أس�ب��اب��ه وأج �ن��دات��ه ،وح �م��اس ب��دت أن�ه��ا قدمت
ت��ن��ازالت ك�ب�ي��رة م��ن اج ��ل ت�ل��ك ال�م�ص��ال�ح��ة ،ل�ي��س م��ن اجل
المصالح العليا للشعب الفلسطيني ،ب��ل طبيعة الظروف
المحيطة والمتغيرات العربية واإلقليمية فرضت عليها ذلك،
ولذلك قبلت ان تخرج من الحكومة ،ولكن مع اإلستمرار في
الحكم ،فهي صاحبة اليد الطولى في السيطرة على القطاع
امنيا ً وسياسيا ًَ ودبلوماسياً ،فحتى وزي��ر الداخلية والذي
هو رئيس الوزراء أيضاً ،ليست له أية سيطرة على األجهزة
األمنية ،وبالتالي تلك األجهزة تأخذ تعليماتها وأوامرها من
حماس وليس من مسؤول حكومة التوافق ووزير داخليتها.
يضاف الى ذلك بأن تلك الحكومة ال تحمل برنامجا ً سياسيا ً
متوافقا ً عليه ،فحتى لو قال الرئيس أبو مازن هذه الحكومة

حكومتي وبرنامجها برنامجي ،فالتناقضات والصراعات
والخالفات كبيرة وهي قابلة لإلنفجار في كل مطب وقضية.
ل��م يمض على تشكيل حكومة «ال�ت��واف��ق» فترة قصيرة،
ح�ت��ى ان�ف�ج��رت اإلل �غ��ام ف��ي ت�ل��ك ال�ح�ك��وم��ة ،سلطة رام الله
صرفت روات��ب موظفيها في القطاع ،ول��م تصرف رواتب
موظفي حكومة ح�م��اس بعد اإلن�ق�س��ام ح��زي��ران ()2007
وه��ذا دف��ع موظفي حركة حماس وب��أوام��ر م��ن قادتهم الى
التظاهر إغالق البنوك وخلق فوضى عارمة ،دفعت البنوك
الى اإلغالق ،وكذلك خلقت حالة من اإلحتكاك واإلشتباك مع
الموظفين الذين يريدون الحصول على رواتبهم من موظفي
سلطة رام الله ،وهذه المعضلة من شأنها دفع األم��ور نحو
تعميق األزمة الداخلية والمجتمعية.
وكان ر ّد الرئيس أبو مازن على ما حدث في قطاع غزة ،بأنه
يتوجب على حماس دفع رواتب هؤالء الموظفين ،والسلطة
او حكومة التوافق غير ملزمة بالدفع ،فهي تدفع ( )58في
المئة من ميزانيتها لقطاع غزة ،وكذلك القول إن معبر رفح
لن يفتح قبل ان ينتشر عليه الحرس الرئاسي ،وتنفيذ ما اتفق
عليه في القاهرة بشأن المعبر ،لكي تتأزم األمور وتتعقد.
الحكومة الجديدة ستكون غير ق��ادرة على تأمين رواتب
ع �ش��رات اآلالف ال�م��وظ�ف�ي��ن ال�ت��اب�ع�ي��ن ل�ح�م��اس باالضافة
ل��روات��ب موظفيها ،وخصوصا ً ان��ه ف��ي الفترة التي سبقت
تشكيل حكومة الوفاق ،جرى توظيف وترقية اع��داد كبيرة
م��ن الموظفين ف��ي ال �ق �ط��اع ،وه ��ذا يجعل ح�ك��وم��ة الدكتور
رام��ي الحمد الله ،حكومة تسول و «شحادة» ولن تستطيع
تحقيق األه� ��داف ال�م�ن��اط��ة ب�ه��ا ،م��ن إع �م��ار ورف ��ع للحصار
ع��ن ق�ط��اع غ��زة ،والتحضير لالنتخابات ،وال�ت��ي ال تعرف
ستكون رئاسية وتشريعية للسلطة ،أم انتخابات لدولة تحت
االح �ت�لال؟ األط ��راف التي التزمت بالدفع كقطر وبموافقة
أميركية ،لن تقوم بالدفع كشؤون اجتماعية او جمعية خيرية
او من منطلق واج��ب قومي او وطني ،بل الدفع تم بموافقة
اميركية وأله��داف سياسية ،أي الدفع له شروطه ،وكيري
وزي��ر الخارجية األم�ي��رك��ي ك��ان واض �ح �ا ً ف��ي ه��ذا الجانب،
عندما ق��ال إن ام��ري�ك��ا ستعترف بحكومة ال �ت��واف��ق ،ولكن
ستقوم بالمراقبة لعملها ،أي بمعنى األم ��وال التي قدمت
للحكومة صرف جزء منها على األس��رى او الشهداء ،فهذا
يعني وقف الدعم عن هذه الحكومة وسحب اإلعتراف بها،
ولذلك خلت حكومة الحمد الله من وزارة شؤون األسرى،
كمطلب اميركي -اوروبي غربي نيابة عن اسرائيل.
ولذلك ما جرى حتى اللحظة الراهنة ،ال يشير بأن قطار
المصالحة وط��ي صفحة اإلن�ق�س��ام ق��د أق�ل��ع ،فهناك الكثير
الكثير م��ن المعضالت ف��ي حاجة ال��ى ح��ل ،وم��ا ج��رى ليس
أكثر من اتفاق إطار ،وليس بحكومة توافق وطني.

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث االميركية

�أوباما وانهيار م�ؤ�س�سة الرئا�سة في �أميركا
ت �ع��رض م �س��ار ادارة ال�س�ي��اس��ة االميركية
في عهد الرئيس ب��اراك اوباما ال��ى سلسلة من
االنتقادات ،من المقربين قبل المناوئين ،سيما
مع تسارع االخفاقات والتراجعات الواحدة تلو
االخرى ،على الصعد الداخلية والخارجية .األمر
الذي حدا بصحيفة «واشنطن بوست» ،المقربة
من صناع ال�ق��رار ،توصيف األم��ر ب��أن «العالم
أصبح بمثابة مسرح لإلخفاقات بالنسبة للرئيس
األميركي ( »...عدد  13حزيران الجاري).
األم��ر بالطبع ليس م�ح�ص��ورا ً بطاقم تنفيذ
ال �س �ي��اس��ة ال �م �خ��ول ب��ال�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى اسس
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ارس� ��اء الهيمنة
االميركية وتفتيت ال��دول والكيانات .وشرعت
ادارة ال��رئ �ي��س ال ��ى ال�ت�ح�ل��ي ب��ال �ت��ردد والنأي
بالنفس ف��ي ب�ع��ض ال �س��اح��ات ت �ف��ادي �ا ً لتكرار
االخطاء السابقة ،كما يروج النسحاب اميركي
من العراق وافغانستان ،والتدخل غير المسبوق
كما يجري في سورية من دون تحقيق انجازات
ملموسة باستثناء اس �ت �م��رار مسلسل القتل
والدمار.
االنتصارات الميدانية التي يحققها الجيش
العربي السوري ،فضالً عن ترتيبات المصالحة
ونزع المنخرطين في القتال ضد الدولة وحملهم
على التخلي عن اسلحتهم والعودة الى نسيج
المجتمع ،أث��ارت وال ت��زال ردود فعل غاضبة
ودعوات متنامية للتدخل عسكرياً ،او على االقل
توفير اسلحة مضادة للدروع ولسالح الطيران
لقوى المعارضة المسلحة .عند هذا المنعطف،
أوض�ح��ت يومية «واشنطن ب��وس��ت» م��ا ينبغي
على االدارة فعله وتذكيرها بأن «إستراتيجية
تجنب المخاطر قد تؤدي إلى تعقيدات مضاعفة
 ...ال��وق��ت ح��ان للتخلص م��ن األوه ��ام وإدراك
أن تجنب المخاطر ع��ادة ما يقود إلى مزيد من
المخاطر».
س ��اح ��ات وق �ض��اي��ا اخ� ��رى ال ت� ��زال تنتظر
ت��وج�ه��ات اوض ��ح ال��ى ج��ان��ب االخ �ف��اق األب��رز
ألم�ي��رك��ا ف��ي س��وري��ة ،م�ن�ه��ا :ال �ج��دل المتجدد
ح��ول حقيقة دور ارك���ان االدارة ف��ي اح��داث
بنغازي التي ادت الى مقتل السفير االميركي،
كريستوفر ستيفنز ،ف��ي  11أي �ل��ول ،2012
االنسحاب االميركي المرتقب من افغانستان
من دون التوصل الى اتفاق مسبق مع السلطات
المحلية ،قرار روسيا بضم شبه جزيرة القرم
ال ��ذي اخ��ذ االج �ه��زة االس�ت�خ�ب��اري��ة االميركية
على حين غ��رة ،واألزم��ة في اوكرانيا ،وانتقال
ال�ص��راع في ال�ع��راق ال��ى ال�ص��دارة مترافقا ً مع
اخفاق القوات العراقية المدربة اميركيًا عن اداء
مهماتها .وفي المستوى الداخلي ،ما زال مناوئو
الرئيس يالحقونه ومحاصرة برنامج الرعاية
ال�ص�ح�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة ،اوب��ام��ا ك �ي��ر ،واستهداف
مصلحة الضرائب االتحادية منظمات بعينها
محسوبة على ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري ،فضيحة
اخفاق هيئة ادارة ش��ؤون المحاربين القدامى
واهمال متطلبات رعايتهم الصحية ،واالحدث
طبيعة الصفقة المعقودة مع حركة طالبان التي
بموجبها اطلق سراح جندي اميركي معتقل ،بو
بيرغدال ،مقابل اطالق سراح خمسة من معتقلي

تنظيم القاعدة من سجن غوانتانامو.
استطالعات ال��رأي العام ح��ول اداء الرئيس
اوباما جاءت بنتائج متدنية اقلقت اركان االدارة،
اذ ب�يّ��ن االس�ت�ط�لاع ال��ذي اج��رت��ه أخ �ي��را ً وكالة
«رويترز» لالنباء ان نسبة المؤيدين انخفضت
الى  38في المئة مقابل  55في المئة للمناوئين.
مصادر القلق ال تنحصر في قواعد الخصم
للحزب الجمهوري فحسب ،ب��ل ام�ت��دت لعدد
من مؤيديه السابقين في الحزب الديموقراطي
وشريحة الناخبين المستقلين ايضاً .اسبوعية
«ن ��اش� �ي ��ون ��ال ج � ��ورن � ��ال »،ال� �م ��ؤي ��دة اج� �م ��االً
للرئيس اوب��ام��ا عنونت مقالها الرئيسي «بلغ
ال�س�ي��ل ال��زب��ى »،م��وض�ح��ة ان اق�ل�اع الممثلين
الديموقراطيين في الكونغرس عن تأييد الرئيس
اوباما في صفقة اطالق سراح الجندي االميركي
شكل الخطوة االح��دث في مسار «القشة التي
قصمت ظهر قادة الحزب الديموقراطي معبرين
عن مدى االحباط من قيادة الرئيس» .ونقلت عن
هؤالء قولهم إنهم «يكنون االحترام واالعجاب
لشخص الرئيس لكنهم على اعتقاد بأن منصب
الرئاسة قد تعرض للضرر نتيجة قصور ادائه
.»...
ويؤخذ على الرئيس اوباما بأنه «ال يصغي
ال��ى نصائح محبيه وب ��ات يترنح متنقالً بين
م��أزق وآخ��ر م��ن صنع ي��دي��ه ».خطاب الرئيس
اوباما في االكاديمية العسكرية ،ويست بوينت،
رمى لدحض مشاعر الضعف في اداء السياسة
الخارجية .بينما صفقة اطالق سراح بيرغدال تم
توقيتها لتهدئة حدة االنتقادات المتصاعدة لهيئة
ادارة ش��ؤون المحاربين ال�ق��دام��ى واستغالل
العواطف الشعبية الستعادة جندي أسير ،اتهمه
الخصوم الحقا ً بأنه فار من الخدمة ،مما ادى
ال��ى اخ�ت�لاط مشاعر المحاربين ال�ق��دام��ى بين
مؤيد ومعارض .وعلى ضوء التعبئة المناهضة
للصفقة اع��رب نحو  68ف��ي المئة م��ن عائالت
ال�م�ح��ارب�ي��ن معارضتهم ل�ه��ا .وت�ف��اق�م��ت ازمة
الصفقة م��ع تشبث ال�ك��ون�غ��رس ب�ن��ص قانون
يلزم الرئيس اع�لام��ه ب�ش��روط صفقة م��ن هذا
القبيل خالل  30يوما ً قبل اتمامها ،األمر الذي
ضاعف من تدهور صدقية االدارة وباتت في
موقف الدفاع الحتواء الضرر وتداعياته على
الممثلين عن الحزب الديموقراطي في مجلسي
الكونغرس.
البعض يتساءل عن الدوافع التي ادت بالرئيس
اوباما الى ارتكاب سلسلة مذهلة من الخطوات
حصدت الفشل ،بيد ان األمر ينطوي على عدد
متشعب م��ن العوامل وال�ح��واف��ز تشمل طبيعة
هيكلية المؤسسات الحاكمة واط�ب��اع الرئيس
اوباما الشخصية فضالً عن كبار مساعديه.

سجين البيت االبيض

نزعة البيت االبيض للعزلة والتقوقع ليست
وليدة اليوم ،بل تضاعفت مرات عدة منذ نهاية
ال�ح��رب العالمية الثانية .بالمقارنة ،ي�ق��ال إن
الرئيس ه��اري ت��روم��ان اع�ت��اد ال�خ��روج للتنزه
ال�ص�ب��اح��ي م��ن دون م��راف �ق��ة ط��اق��م الحراسة
ال �خ��اص .الرئيسان اي��زن�ه��اور وكينيدي عادة

كانا يركبان س�ي��ارات مكشوفة في زياراتهما
والتفاعل المباشر مع ال�ن��اس .اغتيال الرئيس
جون كينيدي وضع حدا ً وفرض اعادة مراجعة
ب��االج��راءات األمنية وح��راس��ة الرئيس واف��راد
عائلته .شغف جهاز الحرس الرئاسي باجراءات
الحماية الشخصية اضحى خانقا ً وادى عمليا ً
ال��ى ع��زل ال��رئ�ي��س ع��ن ال�ت��واص��ل المباشر مع
المواطنين.
االجراءات المطبقة راهنا ً تقتضي وقف السير
ال �ب��ري والتحليق ال �ج��وي ف��ي محيط المنطقة
التي سيتحرك ضمنها الرئيس ،واتخاذ تدابير
احتياطية مسبقا ً لفحص طبيعة المجموعة التي
سيلتقي بها لسد ث �غ��رات التهديد األم �ن��ي من
عناصر عادية مثيرة للشغب ،ربما ،او لكونهم
يحملون آراء سياسية مغايرة .من يقع عليهم
االختيار للقاء الرئيس في البيت االبيض يتم
انتقائهم بعناية وتحديد اطار ومدة الظهور مع
الرئيس والتقاط الصور التذكارية القصر فترة
زمنية ممكنة.
جهاز ال�ح��رس ال��رئ��اس��ي واألج �ه��زة األمنية
المرافقة تتحكم بقرار مدى تفاعل الرئيس مع
اي جمهور مما يؤدي الى تقليص مدة االحتكاك
بين الرئيس والمواطن العادي وعدم اطالع األول
على هموم ومطالب الناس ،ويبقى األمر على ما
ه��و ال��ى حين م�غ��ادرة الرئيس البيت االبيض.
االستغناء عن االحتكاك اليومي المباشر اعطى
بعدا ً اضافيا ً الستطالعات ال��رأي للتوقف عند
الهموم الشعبية ،وال�ت��ي ع��ادة ال تلبي غرض
التوقف الحقيقي عند االهتمامات الشعبية ،بل
تسعى للوصول ال��ى نتيجة سياسية مسبقة.
وع �ل �ي��ه ،ت� �ع ��ددت االط � ��ر وال� �م ��راك ��ز المهتمة
باستطالعات ال��رأي التي َّ
توظف اسئلة منتقاة
بعناية لبلوغ النتيجة السياسية المرجوة.
مراكز القوة عادة تعج بالكفاءات والمقربين
والمتملقين اي�ض�ا ً وال��ذي��ن يحيطون بصاحب
القرار بقوة يسمعونه ما تطرب له اذنيه وحجب
ال��وق��ائ��ع ال �ج��اري��ة ب�خ��اص��ة ان ل��م تحمل انباء
س��ارة .صحيفة «واشنطن بوست» أعربت عن
اعتقادها بأن الرئيس اوباما محاط بمستشارين
متملقين ال��ذي��ن دف �ع��وا ب��ات�ج��اه ان �ج��از صفقة
ال�ت�ب��ادل م��ع ط��ال�ب��ان قائلة «ال ي�س��اورن��ا الشك
ب��أن تلك المجريات هي من صنع مستشاري
ال��رئ �ي��س واس �ت �ع��داه��م ل �ل �م��واف �ق��ة »،مت ِّوجين
«غ��رائ��ز الرئيس اوب��ام��ا» في تعامله مع قضايا
شتى .كما رأت الصحيفة ان اوباما احاط نفسه
«بطاقم من المستشارين يفتقد إم��ا للمكانة او
الثقة بالنفس ومواجهته مباشرة لقرار اساء
ت�ق��دي��ره  ...خ �ط��ورة ال �ص��ورة ال�م��وص��وف��ة هو
ان المرء يستحدث فقاعة يبنيها لعزل نفسه،
والمستشارين يصبحون عرضة للميل باتخاذ
قرار يرضيه».
وعليه يصبح س��اك��ن البيت االب�ي��ض يعتمد
في شكل كبير على قلة من مصادر المعلومات
ال �م��وث��وق��ة واس �ت �ش �ع��ار ح�ق�ي�ق��ة آراء الوسط
االن�ت�خ��اب��ي .وم��ن المفارقة ان ي��راك��م الرئيس
االم�ي��رك��ي معلومات وآراء متعددة عما يدور
في المجتمعات االخرى ويفتقر الى ما يوازيها

عن المجتمع والمواطنين االميركيين .في هذا
ال�س�ي��اق يستطيع ال �م��رء تلمس اج���واء وقوع
الرئيس ضحية معلومات غير متكاملة يتخذ على
اساسها ق��رارات سياسية تثبت خطأها ،والتي
كان بإمكانه تالفيها لو حرص على التواصل مع
النبض الشعبي.

طبائع شخصية الرئيس اوباما

يجمع المقربون م��ن الرئيس اوب��ام��ا ان��ه ذو
شخصية ح ��ادة ال��ذك��اء منطوية ذات �ي �ا ً محاط
بمجموعة صغيرة من المستشارين الموثوق
بهم ،مثل فاليري جاريت ،يجنح لالحجام عن
توسيع دائ ��رة ال�م�ش��ارك��ة السياسية بخاصة
عند توافر دالئل وقرائن تدل على امكانية اغناء
رصيده السياسي بتبنيه هكذا اجراء.
اض�ح��ى ال��رئ�ي��س ب�ع�ي��دا ً م��ن اك�ث��ري��ة عناصر
االطقم االخرى المحيطة به ،ومنها وزراء على
رأس اعمالهم ،والذين ال يسمح الضغط اليومي
بلقائه س��وى على عجل او ف��ي جلسات معدة
اللتقاط ال�ص��ور التذكارية .وزي��رة الخارجية
ال�س��اب�ق��ة ه �ي�لاري كلينتون ،ووزي���ر الخزانة
السابق تيم غايتنر اعربا عن امتعاضهما من
اقصائهما ع��ن ال�م�ش��ارك��ة ف��ي ات �خ��اذ ق ��رارات
مهمة.
المجلة ال�ش�ه��ري��ة «ف��ان�ي�ت��ي ف �ي��ر »،الواسعة
االنتشار عنونت احدى موادها «الرجل المتيتم»،
ل�ل��دالل��ة ع�ل��ى ان ال��رئ�ي��س اوب��ام��ا اح ��اط نفسه
بفقاعة شخصية وسياسية .وأن�ب��ت الرئيس
ومستشاريه ابان انكشاف تجسس وكالة األمن
القومي على المستشارة االلمانية انغيال مركل
قائلة« :م��اذا حل بمستشاري الرئيس اوباما،
هل اصيبوا بالجبن والذعر البالغه بذلك؟ هل
أدى فصله لنفسه بعدم اث��ارة األم��ر؟ أم حصل
االمران معاً؟»
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة س��ي��اق ض �ح��ال��ة المعلومات
ال �م �ت��واف��رة ل ��دى ال��رئ �ي��س اوب��ام��ا ع�ن��د اتخاذه
قرار ما ،يبتعد عنصر المفاجآت وردات الفعل
المتعددة لقرار يقدم عليه الرئيس .يأبى اوباما
تقبل النقد ،مما يعزز ميل اولئك المحيطين به
لمشاطرته ال ��رأي ع��وض �ا ً ع��ن تقديم وجهات
نظر قيمة وربما متباينة .وينقل المقربون ايضا ً
عن توتر عالقة الرئيس اوباما بتجمع الممثلين
السود في الكونغرس ويصاب باالحباط امام
اي اشارة انتقاد من قبل اعضاء التجمع.
كما ان الرئيس اوباما معروف بقصر انشداد
ان�ت�ب��اه��ه ،كما اوض �ح��ت اسبوعية «ناشيونال
ج ��ورن ��ال »،ب��ال �ق��ول إن ال��رئ �ي��س «ت�ظ�ه��ر عليه
ع�لام��ات ال�م�ل��ل وال �ك �ل��ل م��ن م�ه�م��ات الرئيس،
والحزب الديموقراطي يدفع ثمن ترشيحه ...
هو انسان موهوب لكنه غير مهيأ للقيادة».
ام��ا ف��ي برنامج عمله اليومي فيلتزم الزهد
ويقلع عن العمل ساعات طويلة كما اوضح في
مقابلة اجرتها معه شبكة «ايه بي سي» للتلفزة
عام  ،2011وع��ادة ما ينهي اعماله اليومية مع
حلول الساعة الرابعة بعد الظهر ،ويحافظ على
تقليد تناول وجبة ال�غ��داء مع زوجته واطفاله
ق ��در م��ا يستطيع ،وم ��ن ث��م يخلو بنفسه في

مكتبه الخاص ،البعض يعتقد انه يطالع عددا ً من
الملفات والبعض اآلخ��ر يغفل ما يجري خلف
ابواب مكتبه.
المحصلة النهائية لطبائع شخصية اوباما
ال�م�ن�ط��وي��ة ادت ال ��ى ت��راك��م ع ��دد م��ن االزم ��ات
الدارت ��ه ،فضالً ع��ن النتائج السلبية المرافقة
ل�ع�ن�ج�ه�ي��ة ال �س �ي��اس��ة االم �ي��رك �ي��ة ن �ح��و بعض
حلفائها ،كالتجسس على المستشارة االلمانية،
وتضعضع ثقتهم بقدرة االدارة االميركية على
مواجهة التحديات المتنامية .يستشهد خصوم
اوب��ام��ا بصعود روس �ي��ا ال �ق��وي على المسرح
الدولي بمديات ابعد مما كانت عليه التوازنات
اب��ان ال�ح��رب ال �ب��اردة اض��اف��ة ال��ى ع��زم الصين
ممارسة نفوذها وقوتها في االقليم ولجوئها
التخاذ تدابير اقلقت ال��دول المجاورة في بحر
الصين الجنوبي.
اب�ت�ع��اد اوب��ام��ا ع��ن النبض الشعبي ادى به
الى عدم قراءة التوجهات االنتخابية بدقة ،كما
برهنت صفقة اط�لاق السراح المتبادل وسوء
ادارة هيئة ش ��ؤون المحاربين ال �ق��دام��ى .وال
يزال يعبّر عن ثقته العالية بأن مشروع الرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ،اوب ��ام ��ا ك �ي��ر ،ي �ن��ال رض ��ى الشعب
االميركي ال��ذي تعارضه غالبية معتبرة .وفي
السياق ذاته تندرج االزمات السياسية المرافقة
للقضايا الداخلية االخرى.

ماذا عن المستقبل؟

م�ت��اع��ب ال��رئ�ي��س اوب��ام��ا ف��ي والي �ت��ه الثانية
ال تقتصر على شخصه فحسب ،إذ ع ��ادة ما
يتعاظم م��دى النقم الشعبي على الرئاسة في
واليتها الثانية ،وربما نال الرئيس اوباما حظا ً
اسوأ بالمقارنة مع اقرانه اآلخرين واقالعه عن
اعادة النظر بأخطاء السياسات المتبعة.
فهل سيستطيع استرداد شعبيته المفقودة؟
على األرجح انه لن يكون بوسعه ذلك.
االس� �ت ��دارة ال�س�ي��اس�ي��ة لمعالجة االوض ��اع
الراهنة تتطلب توافر شرطين :طاقم جديد من
المستشارين المقربين وتعديل اوباما لمسلكه
ف��ي ال �ت �ع��اط��ي م��ع االم� � ��ور .وب �ع �ك��س أسالفه
م��ن ال��رؤس��اء يبتعد الرئيس اوب��ام��ا ع��ن اتخاذ
اجراءات قاسية بأركان ادارته بما فيها اقالتهم
م��ن مناصبهم ،بيد ان استقالة وزي��ر شؤون
المحاربين القدامى جاءت استثناء لتلك القاعدة
بعد اش�ت��داد حملة االستقطاب في الكونغرس
ورف��ض اس�ت�م��راره ف��ي منصبه .وعليه ،يبقى
اس�ت�م��رار الرئيس اوب��ام��ا ف��ي انتهاج م��ا سلف
ذك��ره اكثر ترجيحاً ،وربما سيشهد مزيدا ً من
تقلص اعضاء مستشاريه بالترافق مع اشتداد
المعارضة لسياساته.
من المستبعد إقدام الرئيس أوباما على تعديل
طبائعه وآلية اتخاذه القرارات في المدى المنظور
نظرا ً الى صعوبة المثابرة على توجهات مغايرة
احياناً .وينقل بعض المق ّربين انه يعيش أجواء
م��ا ب �ع��د ان �ت �ه��اء والي �ت��ه ال��رئ��اس �ي��ة واالهتمام
بتفاصيل التطبيقات ،منها تركيزه على انشاء
مكتبة رئاسية تتضمن اوراقه الخاصة والعامة،
اسوة بمن سبقوه من الرؤساء.

بما ان ال��رئ�ي��س اوب��ام��ا يعد رئ�ي�س�ا ً للحزب
الديمقراطي ايضاً ،تتسع ابعاد المعضلة امام
ال �ح��زب ال سيما ان��ه مرتبط ارت �ب��اط �ا ً عضويا ً
بالسياسات المق ّررة وانعكاساتها التي ستدخل
م��وس��م االن �ت �خ��اب��ات ع�ل�ي�ه��ا ق �ب��ل ن �ه��اي��ة العام
الحالي .في المقابل ،تشير كافة الدالئل الى انّ
الحزب الجمهوري سيحافظ على مكانة الغالبية
في مجلس النواب وربما يستطيع الفوز ايضا ً
بغالبية تمثيلية في مجلس الشيوخ.
ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و ي�ت�ح�ك��م ال �ح��زب
الجمهوري بمقاليد السلطة التشريعية كافة
والذي ينذر بمتاعب جديدة للرئيس اوباما فيما
تبقى ل��ه م��ن والي �ت��ه ال��رئ��اس�ي��ة ،وم��ن المرجح
ان يعزل نفسه داخ��ل فقاعة تدخل اليه بعض
الطمأنينة الذاتية بانتظار ي��وم مغادرته البيت
االبيض 20 ،كانون الثاني .2017
ت��رف خ �ي��ار االن��ع��زال وال�ت�ق��وق��ع ال يتوافر
للحزب الديموقراطي ال��ذي سيسارع الخطى
للبحث عن شخصية قيادية تدير دفة مستقبله
السياسي تمهيدا ً لالنتخابات الرئاسية المقبلة،
 .2016في هذا الصدد ،برزت وزيرة الخارجية
السابقة هيالري كلينتون في مكانة تتهيأ فيها
لقيادة ال�ح��زب والتميز ع��ن سياسات الرئيس
اوباما السابقة .وق��د يسعفها تخبط سياسات
البيت االب�ي��ض ف��ي ب�ل��وغ مكانتها ام��ام القوى
المؤثرة في الحزب ،سيما في قدرتها على جمع
ال�ت�ب��رع��ات المالية لمرشحي ال �ح��زب لخوض
االنتخابات المحلية والقومية.
بيد ان سجل السيدة هيالري ينوء من اعباء
س�ي��اس��ات س��اه�م��ت ف��ي صنعها وب��ات��ت محل
انتقاد تهدد مسيرتها الطامحة ،ال سيما في ما
يخص اخفاقات السياسة االميركية بمجملها
في ليبيا وسورية وروسيا ،وقد تضطر لتبرير
موقفها عما مضى ومواجهة مطالبات البعض
لماذا لم تقدم استقالتها مبكرا ً احتجاجا ً على
سياسات تزعم معارضتها لها.
ق �س��م ك�ب�ي��ر م��ن ال �ش �ع��ب االم �ي��رك��ي ال يكن
احتراما ً لهيالري ويتهمونها بتصلب الشخصية
والمبالغة بما يخدم اغراضها ،لعل آخرها قبل
بضعة اي��ام للترويج لكتابها ال�ج��دي��د بالزعم
ان �ه��ا وزوج��ه��ا ب�ي��ل كلينتون ك��ان��ا ع�ل��ى حافة
االفالس المالي عند مغادرتهما البيت االبيض،
رغ ��م ت��وق�ي�ع�ه��ا ع �ق��دا ً بقيمة  8م�لاي�ي��ن دوالر
لكتابة مذكراتها آن�ئ��ذ ،وشرائهما بيتا ً خاصا ً
في نيويورك لتلبية ش��رط االق��ام��ة قبل دخول
االنتخابات كمرشحة ع��ن ال�ح��زب ف��ي مجلس
الشيوخ .يخطئ من يعتقد من المرشحين ان
بوسعه التحايل على الذاكرة الجمعية.
يسود اجماع بين المراقبين السياسيين يفيد
ب��أن نفوذ البيت االبيض في ت��راج��ع ،وعثراته
بنيوية الطابع لن يتغلب عليها بيسر .في المقابل،
ي�ت��أه��ب ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري ال��ى اس�ت�غ�لال ما
يستطيع من ثغرات حقيقية او متخيلة لمصلحته
السياسية في االنتخابات المقبلة ،مطمئنا ً ان
خصمه الديموقراطي يحث الخطى للتوصل الى
شخصية قيادية تخلف الرئيس اوباما.

