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ت�صريحات ال�سي�سي حول الإرهاب
و�سيا�سة م�صر العرب ّية
} حميدي العبدالله
ح ّذرالرئيسالمصريالقوىالعالميةمنأن«اإلسالميينالمتشددين
يدمرون الشرق األوس��ط» ,وأكد أن المتشدّدين «لطالما مثّلوا تحديا ً
للدول العربية المتحالفة مع الغرب ،ونحن نواجه متشدّدين ينشطون
في سيناء» مضيفا ً «إنّ ما تفعله داعش في العراق كان ممكنا ً أن يحدث
في مصر لو أن ثورة  30حزيران تأخرت شهرين أو ثالثة».
المه ّم في المواقف التي أطلقها السيسي يتر ّكز في ثالث مسائل:
األولى« :اإلسالميون المتشددون يدمرون الشرق األوسط» ،فهذه
الجماعات هي التي تدمر استقرار سورية والعراق وتونس وليبيا،
وكانت قوضت استقرار الجزائر عشر سنوات مطلع عقد التسعينات.
الثانية أن خطر هذه الجماعات ال يقتصر على الدول التي استهدفها
اإلرهاب حتى اآلن ،بل إن الدول العربية «المتحالفة مع الغرب» مهدّدة
هي األخ��رى ،ما يعني أن ال��دول المتحالفة مع الغرب التي تدعم هذه
الجماعات المتشددة بالمال وبالسالح وتوفر لها الغطاء اإلعالمي
والسياسي تلعب بالنار وتعتمد سياسات سوف ترت ّد عليها.
الثالثة :وصفه ما يحصل في العراق بأنه عمل هدام وليس «ثورة»
أو «انتفاضة شعبية» كما ص ّورت كل من السعودية وقطر وتركيا ما
جرى في العراق ،ولم يرد ذكر التهميش في وصف السيسي حوادث
العراق.
خاطب السيسي الجميع في ضوء هذه الحقائق مح ّذرا ً «انتبهوا لما
يحدث في المنطقة ،هذه المنطقة يتم تدميرها اآلن وبمنتهى الوضوح،
وهذا أمر ال يمكن أن نسمح به» ،لذا يطرح السؤال كيف يمكن لمصر أن
تلعب دورا ً على المستوى العربي ومستوى المنطقة يضع ح ّدا ً لعبث
الجماعات المتشددة في استقرار هذه المنطقة؟
إن ذل��ك لن يتحقق بالتأكيد من خ�لال التعاون والتحالف ،وحتى
الصمت على سياسات الحكومات العربية واإلقليمية التي تدعم
الجماعات المتشدّدة وتوفر لها الغطاء وتلتمس األعذار لما تقوم به من
أعمال تخريبية ،كما ال يمكن أن يتحقق من خالل سياسات انتقائية مثل
السياسة التي تعتمدها السعودية إذ تحارب هذه الجماعات في مصر
وتدعمها في سورية والعراق! وال يمكن أن يتحقق ذلك إال إذا كان هناك
تعاون واضح وصريح وقوي بين مصر والدول العربية ودول المنطقة
المستهدفة من قبل الجماعات المتشدّدة.
ه��ذا يعني أن مصر معنيّة ،إذا أرادت تطبيق م��ا ج��اء ف��ي خطاب
السيسي ،بالعمل على محورين:
المحور األول ،بذل كل جهد مستطاع إلقناع السعودية بمراجعة
سياستها الحالية ،خاصة ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق ،وال��وق��وف بحزم
وأي دولة غربية تدعم صراحة أو ضمنا ً ما تقوم به
ض ّد تركيا وقطر ّ
هذه الجماعات المتشددة حتى لو كانت هذه الدولة بحجم الواليات
المتحدة.
المحور الثاني ،البدء بتعاون وتنسيق صريح ووثيق وعلني مع
الحكومتين السورية والعراقية لمكافحة التنظيمات المتشددة ودحرها
ومنعها من تحويل هذين البلدين إلى قاعدة لتصدير األعمال اإلرهابية
إلى مناطق جديدة وتعريض االستقرار للخطر.

تغيير نائب وزير الدفاع ال�سعودي
يع ّمق �أزمة القيادة في المملكة
} معهد واشنطن  -سايمون هندرسون*
عادي،
لم يرد أي إعالن فوري في المملكة العربية السعودية ،وهذا أمر غير
ّ
ح��ول استبدال األمير خالد بعد إعفائه من منصب نائب وزي��ر الدفاع نهاية
األسبوع الفائت .ولكن وتيرة التغيّرات ،بخاصة حينما تتضاعف المخاوف
األمنية بسبب التأثير الواسع
لـ جماعة «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» [«داعش»] في العراق -
قصرت اسمها أخيرا ً إلى «الدولة اإلسالمية» مع إعالنها الخالفة  -تشير
التي ّ
إلى وجود إدارة مختلّة ومن المرجح أن يكون ذلك مقلقا ً للشعب السعودي
وحلفاء المملكة أيضاً.
رغم أن األمر الملكي صدر عن العاهل السعودي الملك عبد الله ،إالّ أن الخطوة
اتخذت بنا ًء على طلب من ولي العهد األمير سلمان الذي يشغل أيضا ً منصب
وزي��ر الدفاع .ولم ُيعط أي سبب لذلك ،إنما ستزداد التكهنات حول الصحة
العقلية لألمير سلمان البالغ من العمر ثمانية وسبعين عاماً ،والذي يتردد على
نطاق واسع أنه يعاني شكالً من أشكال االعتالل الذهني .وفي وقت سابق من
هذا العام ،استحدث الملك عبد الله منصبا ً جديدا ًهو نائب ولي العهد ،والشخص
الذي سيشغله سيحل محل األمير سلمان في مكان وفاته أو عجزه عن القيام
بأعماله .ويشغل هذا المنصب األمير مقرن ،األخ غير الشقيق واألصغر سنا ًمن
كال الرجلين ،وكان تلقى المبايعة وليا ً لولي العهد ونال تأييد غالبية كبيرة من
أعضاء هيئة البيعة .ويشغل األمير مقرن بالفعل منصب النائب الثاني لرئيس
الوزراء ،إالّ أنه لم يترأس االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء إالّ مرة واحدة
حتى اآلن .ويتمسك األمير سلمان بهذا المنصب بصورة متزمتة ،ويشغل
أيضا ًمنصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب منصبه كوزير للدفاع (ما زال الملك
رئيسا ً للوزراء لكن نادرا ً ما يترأس المجلس هذه األيام).
رغ��م سن الملك عبد الله المتقدمة ،فهو في ال��واح��دة والتسعين من عمره
ويميل بسهولة إلى التعب وه��ذا أمر متوقع لشخص في هذا السن ،يستمر
العاهل السعودي في التركيز على القضايا األمنية في المملكة ،إذ جلس مع
وزير الخارجية األميركي الزائر جون كيري لثالث ساعات ونصف ساعة في
 27حزيران ،بحسب التقارير .كما أن واشنطن والرياض على خالف حول
كيفية التعامل مع األزمة العراقية ،فالعاهل السعودي مصمم على عدم السماح
ألي ازدياد في نفوذ إيران في بغداد ،لكنه يتخوف من تنازل الواليات المتحدة
إليران من خالل منح هذه األخيرة دورا ً سياسيا ً أو عسكرياً.
حصل لقاء عبدالله  -كيري بعد يوم من اجتماع «مجلس األمن الوطني»
السعودي الذي ن��ادرا ً ما ُيعلن عنه ،وأمر العاهل السعودي خالله «باتخاذ
اإلج��راءات الالزمة كافة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه باإلضافة إلى
توفير األمن واالستقرار للشعب السعودي» .صيغة بدت غامضة في تحديد
التهديدات التي تواجه المملكة .والمعنى الضمني لذلك هو التنظيم السني
المسلم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» ،رغم شعور الملك عبد الله
بالقلق أيضا ً حيال دعم إي��ران إلخوتها في الدين من المسلمين الشيعة في
ال�ع��راق والبحرين وف��ي المنطقة الشرقية من المملكة نفسها أي�ض�اً .وفي
رسالة ُقرئت نيابة عنه في بداية صوم رمضان في  28حزيران الفائت ،بدا
أن الملك أكثر وضوحا ً في شأن تنظيم «داع��ش» قائالً« :لن نسمح لشرذمة
من اإلرهابيين اتخذوا من الدين لباسا ً يواري مصالحهم الشخصية ليرعبوا
المسلمين اآلمنين أو أن يمسوا وطننا أو أحد أبنائه أو المقيمين اآلمنين فيه».
وكان اجتماع «مجلس األمن الوطني» السعودي مهما ً أيضا ً إذ يمثل قاعدة
القوة المتبقية للسفير السعودي السابق في الواليات المتحدة األمير بندر
بن سلطان ،الذي أُعفي من منصبه كرئيس لالستخبارات في نيسان الفائت،
بسبب عدم قدرته على العمل مع واشنطن في دعم المقاتلين المناهضين
لألسد في سورية .وب��دا ك��أن بندر اختفى في غياهب النسيان حتى أُعلن
أن��ه ك��ان أح��د المشاركين في اجتماع القمة القصير بل المهم على ما يبدو
بين الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،ال��ذي ُعقد في
المقصورة الصغيرة في الطبقة الثانية من طائرة العاهل السعودي من طراز
«بوينغ  »747خالل توقفها في مطار القاهرة.
قد يصبح «مجلس األمن الوطني» السعودي الهيئة األهّ��م في عملية صنع
القرار في ال��ري��اض ،في حين أن االستخبارات السعودية ،المعروفة باسم
«رئ��اس��ة االستخبارات العامة» ،تلعب دورا ً أق��ل تأثيراً .واستبدل بندر في
«رئاسة االستخبارات العامة» بمسؤول من غير أبناء العائلة المالكة ،ذي خلفية
في الدفاع المدني .ومنذ تركه منصبه ،تم التخلي عن خطة طموحة لتحويل
جهاز االستخبارات وإجراءات العمل السارية فيه ،مع إعادة تعيين الموظفين
الرئيسيين في وظائف أخرى.
 زميل بيكر ومدير برنامج الخليج
وسياسة الطاقة في معهد واشنطن
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ّ
وت�صدع في بنى م�ؤ�س�سات الدولة
�أميركا في ذكرى اال�ستقالل :مكابرة ...ارتباك...
انتقل مركز ثقل االهتمامات الشعبية والرسمية
من تدهور األوض��اع األمنية في العراق الى مواكبة
قرارات المحكمة العليا التي سدّدت سلسلة ضربات
متتالية إلى الرئيس باراك أوباما وسياساته ،في ظ ّل
أجواء احتفاالت ذكرى استقالل البالد.
أثبت النظام األميركي في صيغته الراهنة قدرته
ال�ن�س�ب�ي��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل ب �ص �ع��وب��ة م��ع التحديات
ال��داخ �ل �ي��ة؛ أم ��ا ال �خ��ارج �ي��ة ف �ه��ي م �س��أل��ة ش��ائ �ك��ة ال
تدعو إل��ى الطمأنينة واالرت �ي��اح بالنسبة إل��ى عامة
المواطنين .ف��ي ال�ش��أن ال��داخ�ل��ي ب��رز ب�ق��وة صراع
ال�ن�ف��وذ بين السلطتين ،التنفيذية والقضائية في
أعقاب إقرار المحكمة العليا سلسلة أحكام قضائية
مخالفة لتوجهات الرئيس أوباما وسياسات السلطة
التنفيذية ،رافقته نتائج استطالعات للرأي متدنية
بالنسبة إلى مكانة الرئيس األميركي ومدى التأييد
ال�ش�ع�ب��ي ل��ه ال ��ذي ش�ه��د ان�خ�ف��اض�ا ً ح���ادا ً ل��م تشهد
المؤسسة الرئاسية مثيالً له منذ سبعين عاماً.
يستعرض قسم التحليل آليات النظام األميركي
ورك��ائ��زه القائمة على م�ب��دأ الفصل بين السلطات
وإرس� ��اء ت� ��وازن ب�ي��ن أح �ج��ام ن �ف��وذه��ا؛ وتوصيف
للتداعيات التي تهدّد لحمة النسيج االجتماعي.

العراق

أع��رب معهد ال��دراس��ات الحربية عن اعتقاده بأنّ
تنظيم «داع ��ش» يمضي ف��ي استكمال استعداداته
ل�لان�ق�ض��اض ع�ل��ى ب �غ��داد ،ال سيما أن��ه «ي�م�ل��ك قوة
هائلة ،فضالً عن يسر التنبّؤ بخطواته المقبلة بعد
كشفه ع��ن ع�ن��اص��ر أس��اس�ي��ة م��ن استراتيجيته...
ول��م يبلغ أوج إنجازاته في ال�ع��راق بعد» .ويضيف
سينصب على
أنّ الهدف المقبل المرجح لـ«داعش»
ّ
مم ّر الحديثة – الرمادي «لالنقضاض على مقارات
الحكومة المركزية في بغداد».
يلقى م��رك��ز السياسة األم�ن�ي��ة مسؤولية الفشل
األميركي في العراق على كاهل «الساسة وصنّاعها
ول�ي��س على األج �ه��زة االس�ت�خ�ب��اري��ة ...ال سيما أن
سيالً غنيا ً من المعلومات ت� ّم تداولها في الوسائل
اإلع�لام�ي��ة السنة الفائتة تشير ال��ى انفجار وشيك
للحرب الطائفية ف��ي ال�ع��راق وتنامي ق��وة «داع��ش»
في ك ّل من العراق وسورية» .ويرى أنه كان يتعيّن
على إدارة الرئيس أوباما االتعاظ بسيطرة «داعش»
على مدينة الفلوجة وم�ن��اط��ق أخ��رى ف��ي محافظة
األنبار «واتخاذ االجراءات الكفيلة لتعديل سياستها
ال �ع��راق �ي��ة .»...وي��ذك��ر المركز بشهادة مدير وكالة
االستخبارات العسكرية ،مايكل فلين ،أم��ام لجنة
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ،شباط ،2014
أراض
محذرا ً من «سعي «داعش» إلى السيطرة على
ٍ
ف��ي ال�ع��راق وس��وري��ة جنبا ً ال��ى جنب م��ع احتفاظها
بعدد من المالذات اآلمنة لنشاطاتها داخل سورية».
ت �ص��اع��د وت �ي��رة ت �ص��ري �ح��ات ق���ادة إق �ل �ي��م الحكم
الذاتي في كردستان العراق كان محط اهتمام معهد
هدسون ،معربا ً عن اعتقاده أن «التحدي األكبر يكمن
تمت بصلة
في القدرة على ترسيم الحدود التي ال
ّ
قوية لحق تقرير المصير أو حتى الثروة المادية،
ب��ل إل ��ى ال �ت �ح��والت ال�ج�ي��وس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وتموضع
دول أكبر وأش ّد قوة» .ويضيف أنه في هذا الجانب
«تنفرد «إسرائيل» عن غيرها من الالعبين اإلقليميين
وال��دول �ي��ن ،وف��ي مقدمها تركيا وإي ��ران والواليات
ال�م�ت�ح��دة ،ب��ام�ت�لاك ال��رغ�ب��ة ف��ي ت��روي��ج (انفصال)
استقالل كردستان».
بينما ي��وض��ح م�ع�ه��د واش �ن �ط��ن ل �ش��ؤون الشرق
األدنى أنّ «تركيا تبدي استعدادها لرؤية دولة كردية
ع�ل��ى ح��دوده��ا وظيفتها تشكيل منطقة ع��ازل��ة...
وشكل اندفاع «داعش» السريع ضغطا ً مضاعفا ً على
تركيا لتطوير عالقاتها مع أكراد العراق وما يتطلبه
ذل��ك من تراجع تركيا عن بعض الخطوط الحمراء
التي رسمتها سابقا ً وع��دم تجاوز األك��راد لها،»...
مضيفا ً أن��ه ل��دى إق��دام اقليم كردستان على إعالن
استقالله «ستكون أنقرة في الصف االول الستغالله
واالع�ت��راف ب��ه ...وباتت التطورات تشير بوضوح
الى أن «داعش» تشكل خطرا ً داهما ً أوسع على تركيا
مقارنة بإعالن أكراد العراق االستقالل».

إيران

ن��اش��د معهد ك��ارن�ي�غ��ي دول االت �ح��اد األوروب���ي
إجراء مراجعة لمواقفه من إيران «بالتعاون الوثيق
مع الواليات المتحدة ،وخ��ارج نطاق سبل التعاون
الراهنة بين فريقيهما للتفاوض ...ال سيما أن دور
دول االت �ح��اد ح�ي��ال الملف اإلي��ران��ي ال يعطى حقه
م��ن ق�ب��ل ال�ش�ع��ب األم �ي��رك��ي ف��ي ح�ي��ن ي��دخ��ل عامل
الكونغرس ليمارس دورا ً حاسما ً في عدد من قرارات
المقاطعة األم�ي��رك�ي��ة ...وتسخير ن�ف��وذه الجماعي
لضمان ال�ح�ص��ول على م��واف�ق��ة أميركية لتخفيف
العقوبات لدى التوصل الى اتفاق شامل (مع إيران)
أو ابتداع مسار جماعي جديد نحو إي��ران في حال
فشل المفاوضات الجارية معها».

مستقبل حلف الناتو

في تقويم نادر ،طالب معهد كارنيغي دول حلف
الناتو «مراجعة أولوياته» االستراتيجية على ضوء
ما أفرزته األزم��ة األوكرانية التي أثبتت أنّ «الحلف
لم يوفر م�ب� ّررات كافية الستمرارية وج��وده ...بل
على العكس ف��إنّ التباينات ال��واض�ح��ة ف��ي مواقف
أع �ض��اء ال �ح �ل��ف ح ��ول خ �ط��ورة ت �ه��دي��د روس �ي��ا قد
تدفع بدول الحلف الى مزيد من التباعد ،كما أثبتت
بولندا خيبة أملها (وشكوكها) في استمرار تماسك
ال �ح �ل��ف» .وح ��ذر م��ن ت �ح � ّول ال�ح�ل��ف ال��ى «صندوق
حافظ لألدوات والمعدات يستخدم لمصلحة تحالف
الراغبين متى أرادوا ،ول��ن يستطيع الحفاظ على
دي�م��وم��ة ت�م��اس�ك��ه .إالّ ب��اس�ت�ع��ادة أع�ض��ائ��ه مفهوم
مشترك لطبيعة التحديات واألخ �ط��ار» .ومما دلت
عليه األزم��ة األوك��ران�ي��ة «تسليطها ال�ض��وء على ما
ينبغي ألعضاء الحلف القيام به على وجه السرعة».

التحليل

يشب الفرد األميركي منذ نعومة أظفاره متشبّعا ً
ّ
ويزج
بنموذجية واستثنائية نظام بالده السياسي،
ّ
به في اتجاه أنه النظام األمثل واألفضل في العالم،
مرجعيته نصوص الدستور وفصل السلطات في
ما بينها ،من ناحية ،وبينها وبين السلطة الدينية
م��ن ناحية ث��ان�ي��ة ،لما يتميّز ع��ن ن�ظ��ام أس�لاف��ه في
اإلم� �ب ��راط ��وري ��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة؛ واح� �ت� �ك ��اره المزايا
وال�خ�ص��وص�ي��ات وال�ت�ح�ك��م ف��ي م �ق��درات الشعوب
البشرية.

في ذكرى احتفال الواليات المتحدة بـ«استقاللها»
عن أصولها اإلمبراطورية وزهوها بنص دستوري
يعطي مواطنيها الحق في إسقاط الحكومة التي تنتهك
حرياتهم ،ب��رزت حديثا ً مؤشرات ت��د ّل على تصدّع
آليات الحكم واألجهزة المتعددة وتوارث التوازنات
في ما بينها ،بالتوازي مع تنامي مشاعر جماعية ض ّد
استغالل الحكومة نفوذها للح ّد من الحريات المدنية
المصونة ب��دالً م��ن تعزيزها وحمايتها .مؤشرات
استطالعات الرأي ،التي ابتكرتها القوى النافذة في
السلطة لتشريع تدخلها في الوقت األنسب لخدمة
م�ص��ال�ح�ه��ا ،تشير أخ �ي��را ً ب��وت �ي��رة ث��اب�ت��ة ال��ى حالة
اإلحباط العامة من القادة والمؤسسات السياسية،
وان �ح��راف م��ؤس�س��ة المحكمة العليا ع��ن رسالتها
ف��ي االنتصار ألول��وي��ة النصوص الدستورية على
الممارسات ال ُمخِ لّة بالتوازن واالصطفاف الى جانب
ف��ري��ق ض�� ّد آخ ��ر ،م��ا اس�ت��دع��ى ق��وى ك�ب�ي��رة وفئات
متض ّررة ال��ى االحتجاج والتظاهر باستمرار ض ّد
توجهاتها المقيّدة للحريات.
في الجانب التقني البحت ،أصدرت المحكمة العليا
ق��رارات أرب�ع��ة متتالية األس�ب��وع الفائت ،أرضيتها
المشتركة أنّ ادارة الرئيس أوباما «تجاوزت نطاق
صالحياتها الدستورية» وق ّوضت مساحة الحرية
ليس صونا ً لنصوص الدستور كما تفترض مه ّمتها
وم �ب � ّرر وج��وده��ا ،ب��ل اص�ط�ف��اف�ا ً إل��ى ج��ان��ب القوى
ال�م�ن��اه�ض��ة ل�س�ي��اس��ات اإلدارة ال��داخ �ل �ي��ة ،أبرزها
برنامج ال��رع��اي��ة الصحية الشامل – أوب��ام��ا ـ كير،
ومصالح الشركات والمصالح االقتصادية الضخمة.
أيضاً ،عززت ق��رارات المحكمة العليا جنوح القوى
االجتماعية المحافظة في توجيه غضبها وإحباطها
السياسي نحو ما تص ّر على تسميته بـ «الهجرة غير
الشرعية» لمواطني دول أميركا الوسطى والالتينية
ال��ى األراض� ��ي األم �ي��رك �ي��ة ،واح �ت �ج��از ال�ن��اج�ي��ن من
ع��ذاب ال��رح�ل��ة ،ص �غ��ارا ً وك �ب��ارا ً م��ن الجنسين ،في
معسكرات اعتقال إلذاللهم قبل إعادتهم قسرا ً الى
ال�م�ن��اط��ق ال �ح��دودي��ة المشتركة م��ع المكسيك .في
المقابل ،سارع الرئيس أوباما ،في ذكرى االستقالل
ال��ى ترويج «ت��اري��خ البالد الغني كدولة مك ّونة من
المهاجرين تمتثل لسلطة ال�ق��ان��ون »...التي تشكل
إح��دى ث��واب��ت الخطاب الرسمي األم�ي��رك��ي ،داخليا ً
وعالمياً.
ت��د ّل االح�ت�ج��اج��ات الشعبية على تنامي الشرخ
االج �ت �م��اع��ي ب� �ج ��ذوره ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة،
م��ا يستدعي ال �ت �س��اؤل ح��ول م��ا إذا ك��ان المجتمع
األميركي على أبواب انشقاق أوسع وتصاعد موجات
االحتجاج .المرجح أن المشهد األميركي مقبل على
تنامي وت �ي��رة االح�ت�ج��اج��ات وال�ت�ظ��اه��رات يعززها
تفاقم ال �ف��روق االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة وتراجع
مساحة الحريات وتنامي المعارضة للمتض ّررين
م��ن س �ط��وة األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ال �ت��ي ال ت ��زال أس��رار
تدخالتها ف��ي صغائر ال�ح�ي��اة اليومية للمواطنين
تتوارد باطراد .أوض��اع وصفها أستاذ القانون في
جامعة ه��ارف��ارد ،ل��ورن��س لَسيغ ،ب��ال�ق��ول« :يعتقد
األميركيون من انتماءات الطيف السياسي كافة أن
النظام السياسي األميركي محطم ومعطل .ما ينوف
على  90في المئة منا (كمواطنين) يرجح جذر الفشل
الى دور المال الطاغي على السياسة والسياسيين».
ويضيف مح ّرضا ً المواطنين على التحرك «إنّ مراكز
القوى في واشنطن معطوبة ولن تبادر إلى إصالح
نفسها – يتعيّن على المواطنين ات�خ��اذ مبادرات»
لوضح ح ّد لفساد رأس المال والسياسيين.
تن ّوعت المساهمات والتحقيقات الساعية إلى
إماطة اللثام عن آليات نظام الحكم األميركي .قلة
منها المست جوهر النظام وتركيبته والغوص في
ال�ق��وان�ي��ن االجتماعية وال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ن��اظ�م��ة ،ولجأ
ال �ج��زء األك �ب��ر م�ن�ه��ا ال��ى إط�ل�اق األح �ك��ام الجاهزة
والمعلبة طمعا ً في التغني بمحاسن النظام مقارة
بالنظم األخ��رى ،ال سيما في عدد من ال��دول النامية
وضمنها ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ف��ي حين تنعدم أرضية
المقارنة العلمية بين نظم معظمها ج��يء ب��ه ألداء
وظيفة أو جملة وظائف محدّدة خدمة للنظام السائد
ومفاضلة النمط الغربي واألميركي تحديداً.
بجرعة واقعية وموضوعية تدعمهما دقة السرد
وال�ت�ح�ل�ي��ل ،نسلط ال �ض��وء للتعرف ن�ق��دي�ا ً إل��ى كنه
اآلليات والعالقات الناظمة بين المواطنين األميركيين
والسلطة السياسية وتقديمه إلى الجمهور بمقاربات
واقعية لما أضحى ملموسا ً لديه من اتضاح الشرخ
الفاصل بين الدعاية والواقع.

سلطات حكومية محدودة
فصل بين السلطات وسيادة مشتركة

تقف تركيبة النظام األميركي على دعامة «فصل»
السلطات بعضها ع��ن بعضها اآلخ��ر وتعزيز مبدأ
الحكم بالتوافق والشراكة بين المك ّونات الثالثة:
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة (ال��رئ��اس��ة) وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة (الكونغرس
بمجلسيه) وال �ق �ض��اء (م �م �ث�لاً بالمحكمة العليا)،
درءا ً الحتكار السلطة من قبل إحداها على حساب
األخ��ري �ي��ن .م�س��أل��ة ال �س �ي��ادة «ال��وط�ن�ي��ة والقومية»
هي ايضا ً مسألة مشتركة بين الحكومة المركزية
وسلطات ال��والي��ات المحلية والشعب ،تم التوصل
الى صوغها بعد صراع بين التجربة والخطأ استمر
لنحو  15ع��ام��ا ق�ب��ل رس� � ّو االخ �ت �ي��ار ع�ل��ى الصيغة
الراهنة.
ص�ي�غ��ة ال �ح �ك��م األول� ��ى أض �ح��ت ت �ع��رف بمجلس
«ال �ك��ون �غ��رس ال� �ق���ا ّري» ال� ��ذي ال��ت��أم ي ��وم  5أيلول
 1774وانتخب بيتون ران��دول��ف رئيسا ً له وبات
الرئيس األول لالتحاد األميركي .ورغ��م اضطالعه
بالسياسة الخارجية وصالحيات شن الحروب ،إال
أن سلطته الحقيقية كانت محدودة الطابع نظرا ً إلى
طبيعة تكوين المجلس كإطار جامع لـ«دول (واليات)
سيادية» تح ّد من سلطاته إالّ إذا توصلت الى إجماع
في ما بينها.
م��ع ن�ش��وب ال �ح��روب وام �ت��داده��ا ف��ي تلك الفترة
أثبتت صيغة «ال�ك��ون�غ��رس ال �ق��ا ّري» ع��ن قصورها
وعمق مواطن ضعفها ،ما استدعى «المسؤولين»
استبدالها بنظام يحتكم الى إعالن مواد كونفدرالية
ورس��م ح��دود السلطات المتاحة في أي��دي الحكومة
ال �م��رك��زي��ة ،م �ق��اب��ل إق � ��راره ب �م �ب��دأ ال �س �ي��ادة التامة
للواليات المحلية على أراضيها؛ واستمر العمل بتلك
الصيغة نحو عقد من الزمن بين  1779و .1788
ع�ق��ب اك �ت �ش��اف م��واط��ن ض�ع��ف ب�ن�ي��وي��ة ف��ي تلك
ال�ص�ي�غ��ة ،ت��م ال�ت��وص��ل ال��ى ط��رح م �ش��روع دستور
ال��ذي أضحى بعد المصادقة عليه دس�ت��ورا ً معتمدا ً
حتى ال��زم��ن ال��راه��ن .بيد أن ذل��ك ل��م ي�ب��دد مخاوف

الواليات المحلية من تمركز السلطات الحقيقية في
يد الحكومة الفيدرالية ،الى أن تم التوصل الى وضع
بعض ال�ك��واب��ح القانونية ف��ي ال�ن��ص ،وبمجموعها
أرست أرضية التوترات وتعارض الصالحيات التي
نشهدها راهنا ً بين السلطات المركزية والمحلية.
بين تلك الكوابح أضيف بند على الدستور يقر
بسيادة المواطنين/المحكومين مقارنة بالصيغ
السابقة التي أرست مبدأ السيادة لسلطات الواليات
المحلية ،عزّزتها فقرة افتتاحية الدستور التي تنص
على «نحن أفراد الشعب األميركي  »...أثارت جداالً
ف��ي م��راك��ز ال �ق��وى إذ اع�ت�ب��رت ب��أن�ه��ا ت�ق��وض نطاق
نفوذها .للداللة قال أحد «األباء المؤسسين» باتريك
ه�ن��ري ،ت �ن��درا ً بتلك االفتتاحية« :م��اذا تعني ’نحن
الشعب‘ في الديباجة؟ الصيغة التي نحن في صددها
ه��ي ات �ح��اد ك��ون �ف��درال��ي ب�ي��ن ال ��والي ��ات» .وشاطره
الرئيس المقبل للبالد ،صموئيل آدامز ،الرأي قائالً:
«أج��د نفسي أم��ام عثرة منذ البداية .نحن عبارة عن
اتحاد كونفدرالي بين واليات».
بناء على ذل��ك ،أرس�ي��ت ق��واع��د النظام السياسي
على أركان توافقية بين سلطات توزعت على هيئات
عدة على خلفية االعتقاد السائد آنذاك بأنها الصيغة
األمثل لحماية حقوق الشعب والواليات ،مع األخذ
ف��ي االع �ت �ب��ار أ ّن ��ه ال ي�ش�ك��ل ص�ي�غ��ة ك �ف��وءة وفاعلة
لنظام الحكم ،بل يحجم نفوذ السلطات المركزية من
مراكمة سلطات أخرى.
نظرا ً الى صيغة التوازنات المنشودة بين السلطات
المختلفة نجد اآلتي:
الحكومة الفيدرالية تستم ّد سلطاتها من الدستور
الرئيس يطبق القوانين الناظمة ويمارس السياسة
ال�خ��ارج�ي��ة ال��ى ج��ان��ب م��وق�ع��ه ك�ق��ائ��د أع �ل��ى للقوات
المسلحة؛
مجلس النواب يتحكم في إقرار الموازنات ومنوط
به التقدم بموازنة مقترحة وفرض الضرائب؛
مجلس الشيوخ الذي يع ّد الممثل األول للواليات
أض �ح��ى ي �م��ارس دوره كمجلس ت�ش��ري�ع��ي أعلى،
تتضمن ص�لاح�ي��ات��ه إق���رار ال�ق��وان�ي��ن والمصادقة
عليها؛
المحكمة ال�ع�ل�ي��ا تقتصر وظيفتها ع�ل��ى إضفاء
التفسير ال��دس �ت��وري ع�ل��ى ال��ق��رارات واإلج� ��راءات
والتيقن من امتثالها لنصوصه.

سلطة الواليات المحلية
وصالحيات الشعب

ت �ش �م��ل ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات ال� �ف ��ردي ��ة م� �م ��ارس ��ة حق
االنتخابات الختيار ممثليهم في مستويات الحكم
المختلفة :قوميا ً ومحليا ً ومناطقياً ،ورد ذكرها نصا ً
ص��ري�ح�ا ً ف��ي ال��دس�ت��ور وإع�ل�ان ح�ق��وق المواطنين
(مواد التعديل الدستورية  1الى  ،)10تشمل حريات
العبادة والتجمهر والتعبير واقتناء األسلحة ،وتح ّرم
إيواء الجنود (الهاربين) إبان زمن السلم ،والحصانة
ضد التفتيش الشخصي ،وحقوق المتهمين إلجراءات
محاكمة عادلة بحضور وكيل قانوني ومحاكمة أمام
هيئة محلفين ،وحظر العقوبات المفرطة ،واإلقرار
بأن الصالحيات األخرى كافة غير المنصوص عليها
لمصلحة الحكومة الفيدرالية أو مجالس الواليات
المحلية هي ملك الشعب.
ت �ج��در اإلش � ��ارة ال ��ى أن ف��ي إع �ل�ان االستقالل
ونصوص الدستور األميركي إق��رارا ً بأن «السيادة
ه ��ي ف ��ي ي ��د ال �ش �ع��ب ف ��ي ن �ه��اي��ة ال� �م� �ط ��اف ،وب ��أن
الحكومات تستمد سلطاتها من موافقة المحكومين.
وأينما نجد نظام الحكم مهدّدا ً الغايات المقصودة من
حق الشعب النهوض لتغييره أو إزاحته وتنصيب
حكومة جديدة».
أعيدت المصادقة على هذا النص من قبل المحكمة
البت في قضية مرفوعة ضد
العليا عام  2008أثناء ّ
السلطات المحلية في واشنطن العاصمة ،إذ أكدت
العليا على «حق الشعب اقتناء السالح كأحد عناصر
ال��دس �ت��ور ال�م�ه� ّم��ة بحكم أن��ه أوف ��ر ق ��درة لمقاومة
االس��ت��ب��داد» .ن �ظ��ري �اً ،ت��وف��ر ال �ن �ص��وص الحقوقية
للشعب األميركي التمتع بصالحيات غير متوافرة
في عدد من الدول والنظم األخرى ،ويتم استحداث
النص وإدخ��ال��ه في الخطاب اليومي كوسيلة تذكر
األميركيين بـ«تفوق» نظامهم السياسي وداللة على
فشل المساعي المتتالية للهيئات الحكومية للح ّد
م��ن انتشار ال�س�لاح ال �ف��ردي بين أي��دي المواطنين
األميركيين.
ف ��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ت�ن�ب�غ��ي اإلش� � ��ارة ال���ى سعي
الحكومة المركزية ،خاصة السلطة التنفيذية ممثلة
ب��ال��رئ��اس��ة ،بثبات وإص���رار على تركيز السلطات
في يدها ،ومضت ُقدما ً من دون استشارة السلطة
التشريعية ،بل حاولت االستيالء على صالحيات
ت �خ��ص ال �ح �ك��وم��ات ال�م�ح�ل�ي��ة ح� �ص ��راً ،ال ��ى جانب
جهودها لتقييد مجال الحريات العامة .ما أثار غضب
قواعد شعبية متعددة.

أوباما في مواجهة المحكمة العليا

تلجأ السلطات التنفيذية ،المركزية والمحلية في
للبت في
الواليات ،إلى االحتكام إلى المحكة العليا
ّ
مسألة اس�ت�ق��واء السلطة ال�م��رك��زي��ة وت�ع� ّدي�ه��ا على
صالحيات اآلخرين ،اتساقا ً مع نصوص الدستور
المركزي .يشار الى أن تسليم الحزب الديمقراطي
ب�س�ط��وة ال�ي�م�ي��ن وأق �ط��اب��ه م��ن ال�م�ح��اف�ظ�ي��ن الجدد
على السلطة التشريعية ،إب��ان فترة الرئيس جورج
ب��وش اإلب��ن بشكل خ��اص ،أخ�� ّل بمعادلة التوازن
المرجوة وأدى الح�ق�ا ً ال��ى إص��دار المحكمة العليا
ع��ددا ً من القوانين بعيدة المدى المناهضة للرئيس
أوباما وحزبه ،رغ��م دعمه وترشيحه قاضيين من
أعضائها خ�لال والي�ت��ه الرئاسية .ومنذ مطلع عام
 2009تعرضت إدارة الرئيس أوباما الى ما ال يقل
عن عشرين قرار هزيمة على أيدي المحكمة العليا،
وفقا ً لما ذكره السيناتور عن تيار حزب الشاي ،تيد
ك��روز .ويقول ك��روز« :إن صافي خسارة الرئيس
أوباما من معدل قرارات العليا باإلجماع هو ضعف
المعدل تقريبا ً لما تكبده سلفه الرئيس ب��وش وما
يعادل  25في المئة مما لحق بالرئيس األسبق بيل
كلينتون».
امتدادا ً لهذا السياق ،أصدرت المحكمة العليا قرارا ً
ب��اإلج�م��اع 9 ،مقابل  ،0اعتبرت أن الرئيس أوباما
تجاوز حدود صالحياته الدستورية لدى لجوئه إلى
تعيين ثالثة مسؤولين خالل فترة إجازة الكونغرس
ليتفادى خضوعه لالبتزاز السياسي .أهمية القرار
تكمن أيضا ً في تأييده حق مجلس الشيوخ الدستوري
التصويت على مرشحين لمناصب حكومية رفيعة.

وأتبعت قرارها بصدمة أخرى للحكومة واألجهزة
األمنية إذ صوتت ب��اإلج�م��اع أي�ض�ا ً على ق��رار يحد
من صالحيات الحكومة وأجهزتها تفتيش الهواتف
ال�ش�خ�ص�ي��ة م��ن دون ت��واف��ر أم ��ر ق �ض��ائ��ي مسبق
يسمح بذلك نصاً ،وفشل إدارة الرئيس أوباما إنقاذ
م�ش��روع�ه��ا للسطو ع�ل��ى ص�لاح�ي��ات إض��اف�ي��ة تقيّد
الحريات الفردية .واستندت المحكمة الى نص مادة
تحصن المواطنين
التعديل الدستوري الرابعة التي
ّ
م��ن ت�ل��ك ال �م �م��ارس��ات – التفتيش م��ن دون إج��ازة
قضائية.
كما قضت المحكمة العليا ببطالن جهود اإلدارة
األميركية إل��زام العمال بعضوية نقابتهم وتسديد
رس��وم العضوية ل��دى اعتراضهم على توجهاتها
السياسية؛ وقضت أيضا ً بحق المواطنين المناوئين
لإلجهاض والتجمهر واالح�ت�ج��اج على مقربة من
ال�م�س�ت��وص�ف��ات ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ي�ت��م االج �ه��اض تحت
سقفها بذريعة التمتع بحرية الرأي.
بين القرارات المثيرة للجدال صادقت المحكمة
العليا على ح��ق ال�ش��رك��ات وال�م��ؤس�س��ات الخاصة
برفض ضم وسائل منع الحمل كجزء من برنامج
الرعاية الصحية ،كما ينص عليه «أوباما ـ كير» بدافع
أنها تتناقض مع المعتقدات الدينية ألصحاب تلك
المصالح.
ف��ي المسائل الداخلية ال�ص��رف��ة ،اصطفت العليا
بقراراتها الى جانب السلطات المحلية في الواليات
تعزيزا ً لسيادتها على قراراتها ل��دى تعارضها مع
القرارات المركزية ،ما أعاد عقارب الساعة الى الوراء
بضعة عقود في مسألة صالحيات الدولة المركزية
لتطبيق بعض مواد قانون التصويت ،مثالً ،وأقرت
بمعارضته النصوص الدستورية.
انحسار هيبة الحكومة المركزية
تسارع وتيرة قرارات المحكمة العليا ومناهضتها
ت��وج�ه��ات اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ال��راه �ن��ة ق� � ّوض مقام
ووقار األداء الحكومي وألحق أضرارا ً جمة بسمعة
ال��رئ �ي��س أوب��ام��ا ت �ح��دي��داً ،م��ا س��اه��م ف��ي انخفاض
معدالت شعبيته في استطالعات الرأي التي أجريت
حديثا ً واع�ت�ب��ره أح��ده��ا «أس��وأ رئيس أميركي على
مدى  70عاماً».
ً
تتالت األخ�ب��ار السيئة تباعا للرئيس أوب��ام��ا مع
إصدار يومية «انفستر بيزنس ديلي» نتائج استطالع
أشرفت عليه يفيد بأن  59في المئة من األميركيين
ي �ح � ّم �ل��ون ال��رئ �ي��س أوب��ام��ا م �س��ؤول �ي��ة أزم���ة تفاقم
«ال�ه�ج��رة غير الشرعية» إل��ى االراض ��ي األميركية؛
و 56في المئة يح ّملونه مسؤولية تدهور األوضاع
األمنية ف��ي ال �ع��راق نتيجة ق��رار االن�س�ح��اب؛ و 65
ف��ي المئة منهم يعتقدون أن إدارت ��ه تجهد إلخفاء
الممارسات والتدابير الخاطئة التي أق��دم��ت عليها
مصلحة ال�ض��رائ��ب باستهدافها منظمات سياسية
مناوئة لها في الرأي.
إمعانا ً في إحراج الرئيس أوباما واألداء الحكومي
ال � �ع� ��ام ،أص � ��در م �ع �ه��د غ ��ال ��وب ال �م �ش �ه��ور نتائج
اس�ت�ط�لاع��ات ل �ل��رأي منتصف األس �ب��وع تشير الى
أن  79ف��ي المئة م��ن الشعب األم�ي��رك��ي أع��رب��وا عن
اعتقادهم بأن الفساد يستشري في جميع األجهزة
الحكومية ،مسجالً ارتفاعا ً بنحو  20نقطة عن اآلراء
نفسها المستطلعة عام  ،2006ما يجعل الواليات
تحت ّل مرتبة مرتفعة بين الدول المشهورة بالفساد.
بالمقارنة ،أفادت االستطالعات أن نسبة المؤيدين
للرئيس لم تتع ّد  29في المئة ،بينما بلغت  36في
المئة في مطلع والية الرئيس أوباما .أما الكونغرس
َ
يحظ إالّ بنسبة  7في المئة من الرضى الشعبي،
فلم
بينما حصدت المحكمة العليا نسبة  30في المئة،
وهي األعلى بين المؤسسات الرسمية كافة.
ترافقت نتائج االستطالعات مع انخفاض نسبة
األميركيين الذين يقرون بمركزية بالدهم في مجال
ال�ح��ري��ات ال�ف��ردي��ة المتاحة بين الشعوب األخ��رى،
وانخفض معدل الزهو باالمتيازات بينهم الى نسبة
 79في المئة عام  2013مقارنة مع  91في المئة عام
 2006وفق إحصائيات معهد غالوب سالف الذكر.

تداعيات االنحسار
على المشهد األميركي

ال�ن�ظ��رة ال�م��وض��وع�ي��ة إل��ى م��ا ي �م��ور ت�ح��ت سطح
ال �ت �ح � ّوالت األم�ي��رك�ي��ة ت��ؤش��ر إل��ى هشاشة النسيج
االجتماعي بمعدالت مقلقة تفوق توقعات الكثيرين
وتتمثل عوارضها ف��ي :انخفاض ح��اد في معدالت
مستوى المعيشة؛ تنامي القلق من تقلص مساحة
ال �ح��ري��ات؛ ف�ض�لاً ع��ن ت�ص��اع��د م �ع��دالت اإلحساس
ال�ش�ع�ب��ي ب�ف�س��اد األج��ه��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي تتآكل
مكانتها باطراد.
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ال ب � ّد م��ن اإلش ��ارة ال��ى تصاعد
م��وج��ة االح�ت�ج��اج��ات السيما ال�ت��ي شهدتها والية
كاليفورنيا ح��دي�ث�ا ً ب��إق��دام نحو  200م��واط��ن على
التعرض بأجسادهم لمنع سير ثالث حافالت كانت
تنقل «مهاجرين غير شرعيين» واإلل �ق��اء بهم على
الجانب اآلخر من الحدود المشتركة مع المكسيك،
ت�ع�ب�ي��را ً ع��ن م�ش��اع��ر اإلح��ب��اط ال �ت��ي ت�ن�ت��اب الطبقة
الوسطى في المجتمع من األولويات المقلوبة للفئة
السياسية؛ م��ذك��را ً بحادثة مربي البقر «ب�ن��دي» في
والية نيفادا وتصدي مسلحين من مؤيديه الى ممثلي
الحكومة المركزية؛ فضالً عن توالي معلومات تفيد
بتشكيل ميليشيات خصوصا ً من سكان الواليات
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ت�ك�س��اس وأري���زون���ا ،ت �ج��وب المناطق
ال�ح��دودي��ة المشتركة بحثا ً ع��ن ال�م��وج��ات البشرية
من»المهاجرين غير الشرعيين».
تصدّع النسيج االجتماعي ،على ما تد ّل التجارب
التاريخية ،ال يوقف ت��ده��وره إالّ خ�ط��وات وتدابير
تراجعية تبادر إليها الحكومات المركزية؛ أما تجاهل
األم��ر فسيؤدي ال��ى تصاعد االحتجاجات وانزالق
األوض� ��اع م��ن س�يّ��ئ ال��ى أس ��وأ – ك�م��ا دل��ت تجربة
القيصر الروسي نيقوالس الثاني وسواه.
السؤال ال��ذي يتبادر الى الذهن هو :هل سيبتعد
الرئيس أوب��ام��ا ع��ن بعض الممارسات التي جلبت
له توبيخا ً من المحكمة العليا وانهيارا ً في معدالت
شعبيته بين المواطنين؟ اإلجابة بالنفي هي األكثر
ت��رج�ي�ح�اً ،ال سيما أن��ه أع�ل��ن ع��ن نيته اإلق���دام على
تعديل قانون الهجرة من جانب أح��ادي ،في موازاة
تدابير أخرى وعد بها ،مع إدراكه عدم تقبّل الشعب
لها ،ما سوف يؤدي الى تغذية مسببات االحتجاج.
يصعب الجزم بالمدى المرئي الذي يمكن الرئيس
المضي نحوه ،بيد أن الثابت هو عقم المضي
أوباما
ّ
ف��ي ال�م�س��ار ال��راه��ن م��ن دون ال�م�ج��ازف��ة بتداعيات
سلبية تهدم البنية الحكومية والمجتمع عامة.

