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الجمهورية العربية المتحدة
} حميدي العبدالله
في مثل هذا اليوم وفي  22شباط عام  1958أُعلن عن قيام الجمهورية
العربية المتحدة ،من خالل اتحاد سورية ومصر في دولة واحدة ،حيث
وس ّميت مصر اإلقليم الجنوبي في
ُس ّميت س��وري��ة اإلقليم الشمالي ُ
الجمهورية الوليدة.
السياق السياسي الذي ولدت فيه الجمهورية العربية المتحدة يشبه
السياق السياسي الحالي الذي تم ّر به سورية ومصر .سورية تع ّرضت
في تلك الفترة ،وال سيما في عام  1957لمؤامرة شاركت فيها األطراف
ذاتها التي تنخرط في الحرب على سورية اآلن إلرغامها على االلتحاق
بالمنظومة الغربية بقيادة الواليات المتحدة تحت ُمس ّمى حلف «أيزنهاور»
وعندما رفضت سورية ذلكُ ،جنّدت السعودية واألردن وتركيا للقيام
بأعمال تخريبية في سورية ،ومثلما يحدث اآلن كان لتركيا واألردن دور
مخلب القط ،في حين كانت السعودية هي المم ّول وال��والي��ات المتحدة
والحكومات الغربية القائد والمخطط ،وه��دّدت تركيا في حينه بغزو
سورية األمر الذي س ّرع في قيام الجمهورية العربية المتحدة للر ّد على
المؤامرة التي تستهدف سورية بسبب نهجها التح ّرري الممانع ورفضها
للسياسات الغربية القائمة على حماية االحتالل الصهيوني ،وفرض
الوصاية والهيمنة على المنطقة ،وجاء إعالن الوحدة ليشكل ال��ر ّد على
الهجوم الذي استهدف سورية والضغوط التي تتع ّرض لها مصر ،وكان
من نتائج هذه الوحدة اندالع ثورة في العراق أسقطت النظام الملكي الذي
ش ّكل القاعدة الرئيسية لحلف بغداد وتطبيق مبادئ «أيزنهاور» وتح ّررت
الجزائر من االحتالل الفرنسي ،ونشبت الثورة اليمنية بقيادة المشير
عبدالله السالل.
كما أدّى قيام الجمهورية العربية المتحدة إلى تصدير الضغوط إلى
داخل الدول التي شكلت رأس الحربة في المؤامرة على سورية ،فأدّت
هذه الضغوط إلى إطاحة حكومة عدنان مندريس في تركيا ،الذي ُيعجب
به اآلن رجب أردوغ��ان ،ويشكل مثله األعلى ،وإعدامه بتهمة الخيانة،
كما أدّت إلى قيام حكومة وحدة وطنية في األردن بعد انتفاضة قام بها
الضباط األحرار في الجيش األردني ،وشهدت المملكة العربية السعودية
اضطرابات ح��ادة وصلت إلى داخ��ل األس��رة الملكية حيث انشق األمير
طالل ووقف إلى جانب الجمهورية العربية المتحدة في وجه انخراط بقية
أفراد األسرة السعودية في المخطط الغربي ض ّد سورية ومصر.
ال�ي��وم ت��واج��ه س��وري��ة ومصر ظ��روف �ا ً وت�ح��دي��ات مشابهة تماما ً لما
جرى في ذلك العام ،وبالتالي فإنّ الردّ ،واالنتقال من الدفاع إلى الهجوم
بالنسبة إل��ى سورية ومصر يتطلب إن لم يكن قيام دول��ة واح��دة مثل
الجمهورية العربية المتحدة ،فعلى األق� ّل تعاونا ً وتنسيقا ً وثيقين ،ألنّ
مثل هذين التعاون والتنسيق وحدهما اللذين يرفعان الضغوط عن مصر،
ويقطعان الطريق على تصاعد الحرب اإلرهابية التي تستهدفها اآلن،
وينقذان سورية من المؤامرة التي تع ّرضت لها منذ أربع سنوات ،فهل
يتحقق ذلك؟ الجواب ليس لدى سورية هذه المرة بل لدى مصر والقيادة
المصرية الجديدة على وجه الخصوص.

�سليمان �شاه مفاو�ض ًا
وعبد ربه من�صور منتحر ًا...
} سعد الله الخليل
في عملية وصفتها أنقرة بالعسكرية داخل األراضي السورية رتبت القوات
الخاصة التركية انسحاب العشرات من جنودها من قلعة جعبر ،ونقلت معها
رفات ج ّد الساللة العثمانية السابقة سليمان شاه إلى األراضي التركية ،بعد أن
وصل خطر التنظيم للمرقد بحسب المب ّررات التي قدّمتها أنقرة ،وزير الخارجية
ّ
«زف» البشرى إلى
التركي أحمد داوود أوغلو من مق ّر هيئة األركان التركية
األتراك ،بنجاح العملية عبر دخول  39دبابة ،و 57عربة مد ّرعة ،و 572جنديا ً
بالتزامن مع توجه قوة عسكرية أخرى إلى قرية «آشمة» تمهيدا ً لنقل الرفات
إليها.
المؤسس ،يستحق التضحية
إذاً ...واجب والء الحفيد المطيع المخلص للج ّد
ّ
يفسر
والمغامرة بعملية عسكرية ،هكذا أرادت أنقرة أردوغان تصويرها ،وهو ما ّ
ظهور أوغلو من هيئة األركان ،والمواكبة اإلعالمية القوية التي رافقت العملية
دون أن تكلف نفسها عناء توضيح مب ّررات هذا القلق المفاجئ على أمانات
األجداد من خطر «داعش» ،وما الذي طرأ لتصبح «داعش» خطرا ً على الماضي
التركي ،في وقت بات يعلم القاصي والداني ،حجم الدعم التركي للتنظيم.
فقبل أيام فقط وثقت وكاالت األنباء عبور المئات من مقاتلي «داعش» عبر
المعابر الحدودية التركية ،فما الحدث الجلل الذي ح ّول «داع��ش» إلى عدو
يستدعي دخول هذا الحشد العسكري المد ّرع لنقل رفات ،وعشرات المقاتلين
دون إطالق رصاصة واح��دة في مواجهة مباشرة مع التنظيم ،وهو ما أكده
أوغلو ،فما الرسالة التي أراد أردوغان إيصالها على أكتاف جدّه األول سليمان
شاه.
بالتزامن مع عملية سليمان شاه شغل ظهور الرئيس اليمنى من عدن األوساط
وتمسكه
السياسية بعد مغادرته العاصمة صنعاء وتراجعه عن االستقالة
ّ
برئاسته المستندة إلى المبادرة الخليجية ورفضه لما أسماه باالنقالب ،ومنقلبا ً
على التفاهمات التي تنص على تكوين مجلس انتقالي ورئاسي ،ما سيعيد خلط
األوراق في المشهد السياسي اليمني ،ويعيد االستقطاب في الساحة اليمنية إلى
مداه األقصى ،في محاولة لنسف التفاهمات السياسية ،والتي تسعى للسير
بح ّل سياسي يحافظ على وحدة اليمن ويضمن حقوق القوى السياسية كافة
بما فيها الحوثيون الداعون إلى المشاركة السياسية بين كافة القوى.
ولذلك يأتي تصوير مشهد خروج عبد ربه منصور هادي إلى عدن ،كانتكاسة
أمنية وفشل للحوثيين في حماية مكان إقامته الجبرية ،وهو ما ال يمكن أليّ
عاقل أن يتقبّله ،فهل يُعقل لقوى سيطرت على ساحات صنعاء أن تغفل عينها
عن رئيس في مق ّر إقامة جبرية وتتركه يغادر إلى عدن.
بعيدا ً عن الخوض في تفاصيل وتوقيت وتزامن عودة عبد ربه منصور هادي
إلى المشهد السياسي ،وعملية إعادة سليمان شاه إلى تركيا ،ثمة تساؤالت
تطرح ...هل تعود اليمن إلى نقطة الصفر ،وهل باستطاعة السعودية قيادة
حرب في اليمن رأس حربتها الرئيس العائد عن استقالته ،وهي حرب يصعب
أن تنجح في الح ّد من الم ّد الحوثي...؟ وهل يطرح أردوغان أوراق قوة عسكرية
استعراضية داخل األراضي السورية في مسعى جديد لقيادة معركة جديدة في
الحرب على سورية ،بعد أن ثبت فشل ك ّل القوى المسلحة التي دعمها في قلب
المعادالت واإلمساك باألرض ،وإدراك األميركي استحالة أية إمكانية لتغيّرات
في الموازين رغم ك ّل ما قدّمته وتقدّمه للمجموعات المسلحة المنضوية تحت
غطاء ما يُس ّمى «المعارضة المسلحة المعتدلة» من دعم مادي ولوجستي ،أم
تسعى السعودية وتركيا إلى حجز مقعد على طاولة المفاوضات ضمن مسار
التسويات الكبرى في المنطقة والعالم ،والذي يبدو أنه لن يتوقف ،ومع العجز
عن السير في الحرب فما على أنقرة والرياض سوى اللحاق بركب التفاهمات
قبل فوات األوان ...سليمان شاه مفاوضا ً في سورية وعبد ربه منصور هادي
منتحرا ً في اليمن.
«توب نيوز»

الخرطو�ش الأخير ال�سعودي التركي
 ال يمكن ألميركا دخول التسويات بال تركيا والسعودية. لم يعد في يد أميركا أوراق قوة وأسلحة جديدة والوقت ينفذ. المسرحان في سورية واليمن هما ساحات المواجهة والتسويات. السعودية خارج سورية صار أمرا ً محسوماً. تركيا تستعمل معارك شمال سورية كمنصة للتلويح بالتدخل تحتعنوان معارضة لم يبق منها شيء.
 السعودية تستعمل ضغوط المال والمخابرات لتقويض التسوية فياليمن وبلوغ توازنات تضعها على الطاولة مجدّداً.
 لم ينفع قرار مجلس األمن حول اليمن بال فصل سابع بتغيير الموازين. لم ينفع التلويح التركي بالتدخل بتغيير موقف سورية وحركتها العسكريةشماال ً وجنوباً.
 بذات األسلحة التفاوضية بعين أميركا يسمح باستخدام الخرطوشالجديد.
 الدخول التركي لنقل رفات سليمان شاه وقبره من األراض��ي السوريةخرطوش جديد في سالح قديم.
 فرار منصور هادي أو استخدام اإلفراج عنه من قبل الثوار وإعادة تحريكهلتجميع حشد سياسي وعسكري من عدن في وجه صنعاء خرطوش سعودي
جديد بالسالح القديم.
 لن يتغيّر شيء في موازين القوى في سورية واليمن ،والهدف الحضورعلى موائد التفاوض.
التعليق السياسي
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م�ؤتمر �أوباما ّ
�ضد التطرف :ا�ستعرا�ض دعائي
لتغطية وتبرير الق�صور الميداني ّ
�ضد «داع�ش»
انعقاد مؤتمر «مناهضة العنف والتطرف» برعاية
رسمية من البيت االبيض طغى على ك� ّل ما ع��داه من
مواضيع ته ّم الداخل األميركي.
سيتناول قسم التحليل حيثيات وأب �ع��اد المؤتمر
ال �م��ذك��ور ووض �ع��ه ف��ي س �ي��اق��ه ال�ط�ب�ي�ع��ي للسياسة
غني بالشعارات
األميركية ،وإطالقه كبرنامج دعائي ّ
وت��ردي��د ال�م��واق��ف المعلنة ،ك��ون��ه ل��م ي��رم الستنباط
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ج��دي��دة او ج�م��اع�ي��ة ل�ل�ح� ّد م��ن انتشار
ظاهرة التطرف والمتطرفين وتنامي موجات اإلرهاب
واإلرهابيين.
أي��ض��اً ،س�ي�س�ت�ع��رض ال�ت�ح�ل�ي��ل م��واف �ق��ة الحكومة
األميركية على «توريد» طائرات الدرونز الحربية الى
حلفائها اإلقليميين محققة سلسلة أه��داف :تسويقية
وعملياتية وسياسية لطمأنة أولئك الحلفاء واستمرار
انخراطهم في تح ّمل تبعات السياسة األميركية.

االستراتيجية األميركية
في الشرق األوسط

اعرب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية عن
اعتقاده ب��أنّ بعضا ً م ّمن يسرفون في الحديث حول
«استراتيجية واضحة للقوات البرية» في المنطقة ال
ي��درك��ون آفاقها ومتطلباتها ،م �ن �دّدا ً بالذين «ينادون
بسطحية وتجريد النخراط مزيد من القوات العسكرية
األميركية هم حمقى وينطلقون من موقع الالمسؤولية»،
اذ انّ دخ��ول ق��وات برية «ق��د يعني إرس ��ال مزيد من
المد ّربين والمستشارين العسكريين الذين لن يكون
في وسعهم تقديم العون إلى الدول المعنية واستيعاب
(التقنية) لتعزيز فعاليتها في أرض المعركة ،نظرا ً إلى
انعدام أمر السماح لهم بمساعدة القوات الميدانية...

ونقص القيادات المج ّربة».

سورية

ح��ث م�ع�ه��د ب��روك�ي�ن��ز ال �ك �ي��ان «اإلس��رائ �ي �ل��ي» على
«إع ��ادة النظر ف��ي سياسته الراهنة حيال ال�ح��رب في
سورية ،وإرس��ال رسالة إلى حزب الله ...مفادها انّ
ال��ر ّد على التصعيد في ال�ج��والن وعلى ط��ول الحدود
اللبنانية ـ «اإلسرائيلية» لن يتخذ طابع ال��ر ّد المحلي،
بل قد يت ّم استهداف وحدات أساسية ومنشآت للنظام
ال �س��وري »...واس�ت��درك بالقول انّ ذل��ك «ال ينبغي ان
ميسراً؛» نظرا ً إلى جملة عوامل من
يع ّد قرارا ً بسيطا ً او ّ
ً
ً
شأنها «ان تستدعي ردا ً سوريا كبيرا» .واضاف المعهد
انّ ق��رارا ً بهذا الشأن «ينبغي ان يت ّم التوصل اليه عبر
تنسيق وثيق مع واشنطن( ...وربما) سيتغلب عامل
الحذر وضبط النفس»...
ح��ث م��رك��ز ال ��دراس ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة والدولية
الواليات المتحدة على «تكثيف جهود جمع المعلومات
االس�ت�خ�ب��اري��ة وال �ت��ي ت�ع� ّد ح�ي��وي��ة ل�م��راق�ب��ة األسلحة
الكيميائية ال �س��وري��ة ...مما يستدعي ت�ع��اون�ا ً وثيقا ً
متواصالً بين كافة عناصر األجهزة االستخبارية ،والذي
اطلق عليه مصطلح تكامل الجهود االستخبارية».

العراق

أعرب معهد كارنيغي عن قلقه من تدهور األوضاع
األمنية «في الموصل في مواجهة داع��ش» ،معتبرا ً
اي ح � ّل س�ي��اس��ي او ع�س�ك��ري» ينبغي
أنّ «م�ف�ت��اح ّ
ان يتوجه الستقطاب «زع�م��اء العشائر السنية...
وهم الذين أيدوا الواليات المتحدة ورئيس الوزراء
ال�س��اب��ق ن ��وري المالكي خ�لال مرحلة الصحوات

االول��ى» .واض��اف انّ خيارات اولئك شبه معدومة
اذ انّ «داعش أقصت عددا ً من العشائر عن ممارسة
ن �ف��وذه��ا وس�ي�ط��رت�ه��ا ع�ل��ى أراض �ي �ه��ا وق �ض��ت على
هيكلية التمثيل التقليدية»...

انّ مخاوف انتشرت بين اوساط «الشباب المنتمين إلى
تيار ما ُيسمى بالسلفية الجهادية ...لقناعتهم انّ تلك
اإلج� ��راءات تستهدف وج��وده��م وكلما ظ�ه��رت بؤرة
للتوتر فيها تدخل أجنبي سرعان ما ينتقلون اليها،
سواء في مالي او في العراق او في سورية».

أث��ارت التح ّوالت السياسية في اليمن مزيجا ً من
القلق والغضب في االوس��اط األميركية ،دشنه قرار
الحكومة األميركية بإخالء مق ّر بعثاتها الديبلوماسية
ع �ل��ى ع �ج��ل ،وم ��ا راف �ق��ه م��ن ات �ه��ام��ات داخ �ل �ي��ة ب��أنّ
ال�م�س��ؤول�ي��ن اخ�ف�ق��وا ف��ي «ت��أم�ي��ن س�لام��ة» الملفات
الحساسة ال�ت��ي ت��رك��وه��ا خلفهم .وت�ط� ّوع��ت النخب
الفكرية والسياسية إلعالن اليمن «دولة فاشلة ».في
ه��ذا ال�ص��دد ،أع��رب معهد كارنيغي ع��ن اعتقاده بأنّ
«حربا ً أهلي ًة طويلة» تنتظر البالد تؤدّي إلى تقسيمها
«بعد فشل الرئيس عبد ربه منصور هادي في توحيد
اليمن وف�ق�ا ً لمسار سياسي وتنموي واض ��ح» .كما
لفت المعهد النظر الى «أنّ تنظيم القاعدة حقق بعض
ال �م �ك��اس��ب ف��ي ال �ي �م��ن ...ب �ع��د ح��ال��ة ال �ف��وض��ى التي
أصابت برنامج التعاون اليمني  -األميركي لمكافحة
اإلرهاب» .واعتبر «أنّ تنظيم القاعدة يستع ّد لتعويض
خسائره ف��ي س��وري��ة ...ب��إع�لان ام��ارة إسالمية في
جنوب اليمن».

ليبيا

اليمن

المغرب

لفت معهد كارنيغي األن �ظ��ار إل��ى جهود الحكومة
المغربية ف��ي «التضييق على شبكات التجنيد لدى
داعش ...ال سيما أنّ إحدى أكبر مجموعة من المقاتلين
األجانب في سورية قدمت من شمال افريقيا» .واضاف

حذر معهد كارنيغي من استمرار القتال والمواجهات
في ليبيا «اذ يتمحور حول منابع النفط» ،مما يهدّد ليس
االستقرار فحسب ،بل استعادة ليبيا لعافيتها «خاصة
في ظ ّل الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية ومنشآت
النفط ،واهدار كال طرفي الصراع» مصدر رزق األجيال
المقبلة.

السباق االنتخابي للرئاسة األميركية

ط��ال��ب معهد ال�م�ش��روع األم�ي��رك��ي ك��اف��ة الطامعين
لدخول السباق الرئاسي وضع «اإلره��اب» على رأس
ج��دول أعمالهم وتحديد «ال��دول الداعمة ل��ه ...في ظل
دخول وزير الخارجية في شراكة وإجراء مشاورات»
م��ع اي� ��ران .وق ��ال إن��ه يتعيّن ع�ل��ى ك � ّل م��رش��ح إدراج
«خمسة تساؤالت» على برنامجه االنتخابي ،منها« :هل
ينبغي إزالة إيران من قائمة (الدول الداعمة لالرهاب)
كحافز للتوصل إل��ى ات�ف��اق ن��ووي معها؟ ه��ل ينبغي
إدراج تركيا على تلك القائمة نظرا ً إلى دعمها (حركة)
حماس والمجموعات المتشدّدة في سورية ،ام هل انّ
عضويتها في حلف «الناتو» توفر لها حصانة؟ وماذا
عن باكستان التي تدعم طالبان وعدد من المجموعات
اإلرهابية التي تستهدف الهند خاصة في إقليم جامو
وكشمير»؟

مؤتمر أوباما

إعالن الرئيس أوباما المفاجئ لعقد «مؤتمر
قمة لمكافحة العنف واإلره��اب» لم يأتِ من
فراغ في المشهد السياسي ،بل لعزمه على
استثمار المناخ الدولي المناهض لتهديد
الجماعات اإلره��اب��ي��ة ومساعيها لتجنيد
مواطنين غربيين ،مهّد له بنشر مقال في
صحيفة «لوس انجليس تايمز» عشية انعقاد
المؤتمر يحذر من انتشار «أع��م��ال العنف
واإلره���اب» القادم من مجموعات إسالمية؛
بالتزامن مع إدراك���ه المبكر انّ «تسوية»
سياسية في اوكرانيا آتية ال محالة ،وانها
لن تلبّي األه��داف األميركية المعلنة ،وعليه
استنباط غطاء سياسي يحجب األنظار عن
حجم «هزيمة» حلفائه.
تجسد في دعوته إلى
الغطاء ،كما يُعتقد،
ّ
عقد المؤتمر في مبنى البيت األبيض ومق ّر
وزارة الخارجية ،ومرونة خطابه السياسي
ح��ول اإلس�ل�ام كديانة سماوية« ،ورفضه
استخدام مصطلح اإلره��اب» رديفا ً له ،كما
طالبه خصومه الجمهوريون وأطراف معسكر
الحرب .زعم البيت االبيض انّ ما ينوف عن
 60بلدا ً مشاركاً ،وخالل انعقاده ارتفع العدد
إلى نحو  70وفداً ،جزء منهم يمثل منظمات
محلية ذات هوية إسالمية.
قبل الدخول في حيثيات مؤتمر أوباما،
نجد لزاما ً علينا اإلش��ارة الى درس التاريخ
القريب الذي ربما استقرأه باراك اوباما مبكرا ً
لكنه كابر وأعوانه لع ّل وعسى .يذكر تاريخ
الحروب العالمية ادولف هتلر لقوته وشكيمته
وال��ت��ي ادّت ب��ه ال��ى «هستيريا» الهيمنة
على العالم ،وخ��اض حربا ً بالغة القسوة
والدموية والتدمير ض ّد روسيا ،التي تع ّد
أحد اسباب هزيمة المانيا النازية في الحرب
العالمية الثانية .نستدرك بالقول ضمن هذه
المقاربة إنّ الواليات المتحدة ليست على
وشك االنهيار ،بل أدركت انّ استمرار القتال
على أبواب روسيا لن يؤدّي سوى إلى تعزيز
دفاعاتها وهي التي دحرت النازية من قبل.
مغامرات جورج بوش االبن في جورجيا،
واندالع مواجهة عسكرية مع روسيا ،ادّت الى
بقائها خارج مظلة حلف «الناتو»؛ بل خسرت
ج��زءا ً من اراضيها في اوسيتيا الجنوبية.
اوباما رمى بفو ٍز م��وا ٍز في اوكرانيا ،والتي
ايضا ً فقدت ج��زءا ً من اراضيها في شرقي
البالد ،يغيّر خريطة المنطقة بيد انّ حسابات
البيدر ل��م تطابق ح��س��اب الحقل ،وفضل
الخروج بأق ّل الخسائر.
لع ّل احد اه ّم المؤشرات على تراجع النفوذ
األميركي هو مكان انعقاد محادثات التوصل
إل��ى وق��ف إط�لاق النار في مينسك عاصمة
بيالروسيا ،حليفة الكرملين ،وليس في أيّ
مكان آخ��ر .الطرف المنتصر هو من يفرض
شروطه في نهاية المطاف .ويعتقد بعض
المحللين انّ اوباما ادرك في قرارة نفسه عزم
القيادة الروسية ،التي تتح ّرك بهدوء وتأنّ ،
اتخاذ ما يلزم من إجراءات والذهاب الى أبعد
مدى «مهما كانت النتائج؛» ترجم في «تأني»
وت��ردّد الرئيس اوباما تلبية مطلب تسليح
اوكرانيا بأسلحة فتاكة ،والتي لن تسهم في
حسم المواجهة في نهاية األمر.
عودة إلى المؤتمر ...أوضح البيت االبيض
الحقا ً انه كان من المق ّرر انعقاده العام الماضي
وت ّم تأجيله لظروف داخلية تعلقت بنتائج
االنتخابات النصفية المخيّبة آلمال الرئيس
وحزبه الديمقراطي ،على الرغم من نفي البيت
االبيض تأكيد داف��ع التأجيل .هذا التفسير
ّ
يؤخر في سياق االستراتيجية
ال يقدّم وال
األميركية بعيدة المدى وسعيها ال��دؤوب
للسيطرة على العالم .كما اعتبر البعض انّ
«تنامي وانتشار اإلرهاب واإلرهابيين» عبر
العالم ،واالنتكاسات التي تع ّرض لها تنظيم
«داعش» في ك ّل من العراق وسورية واليمن
ايضا ً ساهم في إنضاج انعقاد المؤتمر.
وتقاطر الى واشنطن مسؤولون سياسيون
وأخصائيين أمنيين (وزراء داخلية في
بعض الدول) واألمين العام للهيئة الدولية
وعدد من «أقطاب القطاع الخاص »،وبعض
الشخصيات اإلسالمية.
تجب اإلشارة هنا الى أنّ معظم المنظمات
االسالمية والعربية – األميركية ،بعضها
تلقى دعوة بالحضور ،أصدرت بيانا ً تقاطع
فيه المؤتمر لكونه يرصد «التطرف االسالمي»
وليس ظاهرة التطرف وتجلياتها المختلفة –
بما فيها ممارسات العنصرية واإلقصاء في
الداخل األميركي .انعقد المؤتمر تحت مظلة

وتسجيل قائمة بذلك .واوضح« :طلبت دائرة
الشرطة مني عدة مرات انْ كان في إمكاني
تسليمها قائمة األشخاص المنتسبين إلى
يلب الطلب
برامج التواصل »،زاعما ً انه لم ّ
رغم تل ّقي منظمته تمويالً مباشرا ً من الدائرة.

المؤتمر :انجازات ام خيبات؟

انّ «االنتماء الديني يحدّد مدى ميل الفرد إلى
ارتكاب العنف».
في إطار التوازنات الداخلية ،جاء انعقاد
المؤتمر في سياق مذكرة قدمها البيت االبيض،
آب  ،2011تستند الى رؤية «للحيلولة دون
حدوث تجليات عنفية ومتطرفة في الواليات
المتحدة »،تعزز ال��دور المحلي للسلطات
والمنظمات والهيئات المدنية والدينية الفاعلة
في المجتمع .وانض ّمت ث�لاث م��دن كبرى،
بوسطن ول��وس انجليس ومينيابوليس -
سان بول ،الى نواة برنامج تجريبي «يدمج
جملة م��ن ال��ك��ف��اءات وال��خ��ب��رات التربوية
واالجتماعية المحلية مع أجهزة الشرطة
الستنباط حلول لظاهرة العنف وتفشي
اإلرهاب في المجتمع ».وانطلق الرئيس اوباما
ومنظمو المؤتمر من تلك التجربة للبناء عليها
واالق��ت��داء بها ،ليس في ال��والي��ات المتحدة
فحسب ،بل كمقدمة لفتح األجهزة األمنية في
كافة ال��دول خزائن معلوماتها وتضعها في
تصرف األجهزة األميركية.
وجريا ً على عادته كخطيب مف ّوه ،التفت
الرئيس اوباما الى «ضرورة» التذكير بتعاليم
اإلسالم السمحة ونافيا ً لالعتقاد السائد بأنّ
الغرب يعادي االسالم ويحاربه ،قائالً« :إنها
كذبة سمجة؛» حاثا ً القيادات الدينية والمدنية
والسياسية على التحلي «بالتسامح»
لمواجهة ظاهرة التطرف وتربية األجيال
الناشئة على «المحبة والسالم ».واكد مجددا ً
انّ بالده والغرب بشكل عام «ليسا في حالة
حرب مع االس�لام ...ونحن هنا اليوم بدافع
توحدنا لمواجهة انتشار التطرف واالرهاب».
في القضايا التفصيلية غاب عن المؤتمر
وراعيه مج ّرد «اقتراح» او وعد بشنّ حملة
عسكرية سريعة ،كما توقع خصومه قبل
م��ؤي��دي��ه ،للقضاء ع��ل��ى ت��ل��ك التنظيمات
اإلرهابية؛ والتزم بالعموميات والشعارات
والقيم اإلنسانية النبيلة ،وتسخير وسائط
التواصل االجتماعية كجزء من حملة التصدّي
ومنصة انطالق ،والتي تتطلب زمنا ً طويالً،
فضالً عن استمرار عزم األطراف المشاركة في
المضي الى النهاية.
ّ
خ��ص��وم ال��رئ��ي��س اوب���ام���ا ف��ي المشهد
رحبوا بفتور بعقد المؤتمر وفي
األميركي ّ
خلفية األذهان «إخفاق» استراتيجية اوباما
في «تقويض وتدمير» داع��ش ،واعتبروا أنّ
الجهد اإلضافي لن يسفر عن استراتيجية
حقيقية لمكافحة العنف واإلره��اب .واتهموا
الرئيس أوباما بأنه كمن يقدّم إسعافات أولية
سياسية الزمة داهمة وحقيقية ومصدر قلق
للشعب األميركي .ولفتت بعض الصحف
اليمينية« ،نيويورك بوست» ،النظر الى انّ
البيت االبيض لم يعلن عن قائمة المدع ّوين
«ومعظم الوفود الذين التقاهم نائب الرئيس
جو بايدن كانوا من الجالية االسالمية».
وج��اءت تصريحات «م��س��ؤول رفيع في
االدارة» قبل انعقاد المؤتمر تحقيقا ً
للتوجس،
ّ
اذ نقلت وكالة «اسوشيتدبرس» االخبارية
على ل��س��ان «ال��م��س��ؤول ال��رف��ي��ع» ق��ول��ه انّ
جلسات المؤتمر «ل��ن تركز بشكل حصري
ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات ال���ص���ادرة ع��ن داع���ش»،
بل سيلقي الضوء على «الجهود المحلية
والدولية لحرمان المتشدّدين ومؤيديهم من
نشاطات التطرف وتجنيد اآلخرين ،وخاصة

الجيل الناشئ المحبط ...وت��ب��ادل أفضل
السبل واالستراتيجيات المتبلورة بغية منع
المتطرفين من ارتكاب العنف».
يشار ال��ى انّ وزي��ر األم��ن الداخلي ،جيه
جونسون ،اعلن في شهر ايلول الماضي ،عن
نية االدارة عقد مؤتمر حول االره��اب ،وذلك
في اعقاب ت��وارد التقارير التي تشير الى
عودة بعض «الجهاديين» إلى بلدان إقامتهم
الغربية واستمرار داعش في تجنيد عناصر
جديدة داخل بعض البلدان األوروبية وكندا
والواليات المتحدة.
ي��ع��زو البعض توقيت انعقاد المؤتمر
الى الهجمات األخيرة في باريس« ،شارلي
اي��ب��دو» ،التي حفزت الرئيس أوب��ام��ا على
اإلعالن عنه .ويشير خصومه الى سطحية ر ّد
فعل البيت االبيض «بل عدم اتزانه ...وتأثره
بالتطورات؛» فضالً عن تعدّد الهيئات المعنية
وانتشارها داخل األجهزة الرسمية «والتي ال
تتح ّمل ايّ منها المسؤولية بمفردها».

حلول اجتماعية
أم وسائل اختراق

غلّفت اإلدارة األميركية ،ممثلة بوزارتي
العدل واألم��ن الداخلي ،حقيقة سياساتها
للتفاعل مع الجالية االسالمية بمبدأ «التوجه
االج��ت��م��اع��ي» كناية ع��ن استنباط برامج
استباقية تخاطب الجيل الناشئ وحفزه
على ع��دم االن��ج��رار نحو الخطاب المتشدّد
ورب��م��ا ال��ت��و ّرط ف��ي ارت��ك��اب أع��م��ال عنف.
برنامج «التفاعل واالن��دم��اج» مع األجهزة
األمنية سالفة الذكر ،بعد اختباره لعام كامل
تجاهل مسألة عدم انتهاك الحقوق المدنية
لألفراد ،والذي تبيّن للجالية اإلسالمية في
بوسطن انه «يستهدف الجالية اإلسالمية في
أميركا حصراً» ،كما أفادت صحيفة «بوسطن
غلوب 18 »،شباط الجاري.
طالب عدد من ممثلي المساجد االسالمية
في مدينة مينيابوليس ،بوالية منيسوتا،
المسؤولين األميركيين األخ��ذ بجملة من
التوصيات واالقتراحات لتحصين الجالية
اإلس�لام��ي��ة م��ن ال��ت��ط��رف وال��ت��ش �دّد ،وذل��ك
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر البيت االبيض.
واوضح هؤالء في مؤتمر صحافي انّ من بين
أب��رز التوصيات المقدمة «ض��رورة الحفاظ
على استقاللية البرنامج من سطوة ونفوذ
األجهزة األمنية ،ومن بينها مكتب التحقيقات
الفيدرالي ،ووزارة العدل والمركز القومي
لمكافحة االره��اب» والذي ترفضه الحكومة
األميركية بشدة.

برامج مم ّولة رسميا ً

سعى الرئيس أوباما إلى تطمين حضور
المؤتمر انّ برنامجه «لن يستهدف المسلمين
فقط لمعتقداتهم الدينية ...ول��ن يستخدم
كعباءة للمراقبة» .المدير التنفيذي «لمجلس
ال��ع�لاق��ات األم��ي��رك��ي��ة  -االس�لام��ي��ة »،في
منيسوتا ،جيالني حسين ،اوضح استنادا ً إلى
التجربة المذكورة «بوصم الجالية االسالمية
باالرهاب ...لم يعرف عن وزارة األمن الداخلي
توفيرها مساعدات مالية لبرامج تربوية تعقد
بعد الدوام الرسمي؛ بل هناك منظمات اخرى
مختصة تقوم بذلك».

واض��اف جيالني في المؤتمر الصحافي
ال��م��ذك��ور« :ال نريد اج��ه��زة الشرطة بشكل
خاص تتولى اإلشراف على البرامج التربوية
مما يتناقض مع مهمتها في التحقيق ...كما
انه ليس من مهامها مراقبة سير تلك البرامج»
بعد انقضاء الدوام الرسمي.
يسود القلق من سطوة االجهزة األمنية
معظم أوس��اط الجالية العربية واالسالمية
ل��ت��ك��رار ال��ت��ج��ارب ف��ي اخ��ت��راق االوس���اط
الشعبية وتجنيد مخبرين وتلفيق اتهامات
بارتكاب جرائم قبل حدوثها .يشير حقوقيون
وم��خ��ت��ص��ون ب��ت��ع��ق��ب ن��ش��اط��ات مكتب
التحقيقات الفيدرالي بأن عناصره «شوهدوا
برفقة الموظفين المعنيين بالتواصل مع
الجالية ،او محاكاة برامج تواصل مع الجالية
تجسسية؛» مستندين
الستغاللها في اغراض
ّ
ال��ى التجربة م��ع الجالية الصومالية في
منيسوتا تحديدا «لالشتباه بتعاطفها مع
ميليشيا الشباب» في بالدهم.
استنادا ال��ى الوثائق التي تم الحصول
عليها م��ن قبل مركز برينان الحقوقي في
مدينة مينيابوليس – سان بول ،فان خطة
مكتب التحقيقات تستهدف شخصيات
دعوية تتحدث اللغة الصومالية ،المشتقة من
العربية ،وحفزها عقد لقاءات عامة يشارك
فيها ابناء الجالية يتم فيها ارشاد الباحثين
عن فرص عمل بالتوجه الى «عصبة البوليس
الرياضية وبرامجها في جمعية الشابات
المسيحية ».وتضيف الوثائق ان من مهام
ال��ف��ري��ق ال��ع��ام��ل «م��ع��رف��ة وت��ح��دي��د االف���راد
المتطرفين ،واعضاء العصابات ،والمجرمين
الذين يرفضون التعاون مع جهودنا».
وصف المحامي في مركز برينان الحقوقي،
مايكل ب��راي��س ،البرنامج بانه «مذهل في
تفاصيله »،ودف��ع االف��راد لخيار ثنائي :ان
كنت ال ترغب في االنضمام لعصبة البوليس
الرياضية فانك تبدو على استعداد لالنضمام
الى الشباب».
واض���اف ب��راي��س ان��ه ت��م توثيق سلسلة
ح��وادث في السنوات االخيرة تفيد بتواجد
موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينتي
س��ان فرانسيسكو وس��ان ه��وزي��ه ،بوالية
كاليفورنيا ،في باحات المساجد االسالمية
ومشاركتهم ح��ف�لات االف��ط��ار الرمضانية
«واالحتفاظ بسجل مفصل حول المشاركين».
بل ذهبت الحمية ببعض االشخاص لتوجيه
دعوة للموظفين لزيارتهم في منازلهم وتناول
شرب الشاي او مشاركتهم الطعام »..
يشار هنا ال��ى تجربة مساعد الرئيس
ال��س��اب��ق ل��ج��ه��از ال��ش��رط��ة ف��ي س���ان ب��ول،
دينيس جينسين ،الذي عمل لبضع سنوات
م��ع او داخ��ل الجالية الصومالية الكبيرة
هناك ،وانشائه برنامج اطلق عليه «برنامج
التواصل والتنسيق مع المهاجرين االفارقة
المسلمين »،تم تمويله بمبلغ 670،000
دوالر لعام  2009فقط من قبل وزارة العدل
األميركية.
كما استفاد «مجمع المسلمين األميركيين
في منيسوتا» من التمويل الحكومي ،وفق ما
أفاد به المدير التنفيذي للمنظمة ،أسعد زمان،
وعقده اجتماعات شهرية منتظمة للجالية
بحضور «وسيط من جهاز الشرطة ».واضاف
ان��ه ُطلب منه مراقبة حضور االجتماعات

ج���رى تصميم ال��م��ؤت��م��ر بحيث يغرق
المشاركين والمراقبين على ال��س��واء في
الشكليات والمراسم الديبلوماسية ،وترديد
الخطاب السياسي األميركي حول خطورة
انتشار اإلرهاب ،وابتعد عن الخطط العملية
واإلج���راءات التفصيلية ،وهل كان في ذهن
الحضور الخروج بإنجازات ام فرصة تذكارية
مع المسؤولين األميركيين ونظرائهم اآلخرين
ف��ي «التحالف »،وتأجيل المهام اليومية
المتعددة في بلدانهم.
اخفق المؤتمر في معالجة بعض المعطيات
التي توقعها المشاركون والمراقبون:
أوالً :ابتعد المؤتمر عن مناقشة حقيقة
التهديد اإلرهابي الماثل« ،داعش» وماركتها
التجارية ف��ي التطرف .ع��دم ال��خ��وض في
التحديات يقود الى االستنتاج انّ الحلول
المستنبطة لن تتض ّمن التصدي لـ»داعش»
وإلحاق الهزيمة به؛ كما ان ال احد لديه وهم
بفعالية «البرامج االجتماعية» وقدرتها على
اعتراض اي من الهجمات االرهاربية االخيرة.
ثانياً :اخفق المؤتمر ايضا ً في تحديد مفهوم
ملموس للتطرف ومضى لربط الظاهرة بالشق
االقتصادي وتضاؤل فرص العمل ،رغم أهمية
ذلك .وقفز عن اإلشارة الى أنّ اسامة بن الدن
كان من طبقة األثرياء ،باإلضافة الى انتساب
ع��دد من عناصر التنظيمات اإلرهابية الى
شريحة ميسوري األحوال.
ثالثاً :خشية األغلبية من جدية الحلول
المتداولة ال سيما بعد التجربة الحية مع وزارة
األمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي
التي ال تخرج عن كونها عمليات استخبارية
بامتياز الختراق الجاليات االسالمية عموماً،
ووضعها في قفص االتهام لتشكيلها خطرا ً
على األم��ن والسلم الداخليين .ت��ج��اوزات
وانتهاكات رجال األمن لحقوق وخصوصيات
االفراد اكثر من ان تحصى ،وال تكترث االجهزة
للدوس على الحقوق الدستورية للجالية
العربية واالسالمية.
السعي للتوصل ال��ى ما انجزه المؤتمر
يقود الى نتيجة بارزة مفادها انه شكل فرصة
لحرف األن��ظ��ار عن تنامي ظاهرة االره��اب
واالطراف الداعمة والمم ّولة له والتي شارك
بعضها في المؤتمر .الرئيس اوباما ،من جانبه،
رمى إلى استغالل مناخ المؤتمر لتركيز أنظار
الداخل األميركي على عزمه التصدّي وبحزم
وتوظيف ذلك في الموسم االنتخابي المقبل،
ويتطلع اليه الحزب الديمقراطي بأمل معقود
على اإلشادة بسياسة الحزب الصارمة امام
ظواهر التشدّد واالرهاب.
ك���ان الف��ت �ا ً اي��ض �ا ً غ��ي��اب ايّ ذك���ر ل��دور
السياسة الخارجية األميركية ،ولو باإلشارة،
في التحريض على العنف واحتضان التطرف
ف��ي المنطقة؛ وك��ذل��ك األم��ر ل��وك�لاء أميركا
االقليميين .ترتيب المؤتمر جاء بخلفية فكرية
واستراتيجية الستغالل التطرف والتنظيمات
اإلرهابية إلعادة بناء الخارطة االقليمية كي
تلبّي احتياجات أميركية صرفة أساسها
اإلطاحة بالنظم وهياكل الدولة والتعويل على
إعادة توظيف تنظيم «اإلخوان المسلمين» في
هذا السياق ،كما دلت زيارة وفد من اإلخوان
«وزراء سابقين في نظام الرئيس المعزول
محمد مرسي» الى وزارة الخارجية األميركية
قبل بضعة اسابيع.
حتى ال تبقى هذه الرؤية في حيّز التكهّنات،
اوردت «مصادر غربية» انبا ًء خالل إعداد
التقرير انّ «اإلدارة األمريكية أبلغت السلطات
المصرية وعددا ً من األنظمة الخليجية الداعمة
لها ،أنها ال تعتبر أنّ «اإلخ���وان ب��أي حال
مثل داعش» .وناشد الرئيس اوباما العاهل
السعودي الملك سلمان ،خالل زيارته األخيرة
للسعودية ،التوسط بين الحكومة المصرية
وتنظيم «اإلخ��وان» انطالقا ً من موقفها بأنّ
«اإلخ����وان ليسوا مثل داع��ش ب��أيّ ح��ال».
وأضافت األنباء أنّ الواليات المتحدة تص ّر
على عدم إقصاء «اإلخ��وان» محذرة من «أن
هذه المحاوالت ستأتي بردود عكسية بما في
ذلك تعزيز فكر داعش بأن ال مكان لإلسالم
السياسي الوسطي في الديمقراطية».

