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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

هل ال تزال بريطانيا ت�سهّل
ّ
تدفق الإرهاب ّيين �إلى �سورية؟
} حميدي العبدالله
هل ال تزال الحكومة البريطانية تتساهل أو تتغاضى عن
تد ّفق اإلرهابيّين من بريطانيا إلى سورية والعراق؟
ه��ذا ال �س��ؤال ط��رح ب �ق � ّوة ف��ي ض��وء م��ا نشرته صحيفة
«إندبندنت» بتاريخ  ،2016/1/6حيث أشار تقرير نشرته
الصحيفة إلى أنّ «جهاد ّيين بريطانيّين تجاوزوا اإلجراءات
األمنية والتحقوا بتنظيم ال��دول��ة» .وأش��ار التقرير إل��ى أنّ
«وث��ائ��ق تظهر بصورة حصرية أنّ ع��ددا ً من اإلسالميّين
ّ
بالتشدد في بريطانيا تم ّكنوا من مغادرة البالد
المعروفين
خالل األشهر العشرين الماضية ،رغم وجودهم على قوائم
الممنوعين من السفر وت ّم إطالق سراحهم بكفالة» .ويؤكد
التقرير أنّ «ال�ض�غ��وط ت�ت��زاي��د على الحكومة البريطانية
لتشديد الرقابة على األشخاص الذين توجد شكوك حول
نيّتهم السفر إلى سورية ،بعدما تمكن سيدا هارثا ضاهر
ال��ذي اعتنق اإلس�لام من العبور تحت أن��وف رج��ال األمن
ليسافر إلى سورية وينض ّم إلى داعش».
أن يتمكن أش �خ��اص م �ع��روف��ون ل��دى األج �ه��زة األمنية
البريطانية بأنهم إرهابيّون ،وقد أوقفوا في أوقات سابقة،
من التخلّص من اإلج��راءات األمنية والسفر إل��ى الخارج،
ف��إنّ ه��ذا أم��ر ال يمكن أن يحدث من دون سماح السلطات
األمنية أو ّ
غض النظر عن مساعي هؤالء لمغادرة بريطانيا.
وواض��ح أنّ شبهة تواطؤ األجهزة األمنية شبهة موجودة
وقائمة ،وإال لماذا أش��ار تقرير الصحيفة البريطانية إلى
مطالبة السلطات األمنية بتشديد اإلج� ��راءات ،والحرص
على اإلشارة إلى أنّ خروج هؤالء اإلرهابيين من بريطانيا
ت ّم «تحت أنوف رجال األمن» البريطانيين ،إنّ هذه العبارة
تش ّكل اتهاما ً صريحا ً لألجهزة األمنية ،وبالتالي للحكومة
البريطانية بالتواطؤ أو التقصير ،وفي الحالتين ،بريطانيا
الرسمية ضالعة في إرسال اإلرهابيين إلى سورية.
ال ش ��ك أنّ ال �س �ي��اس��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ه���ذه ه ��ي أن��م��وذج
لسياسات ال�ح�ك��وم��ات الغربية وح�ك��وم��ات المنطقة إزاء
اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية .بريطانيا مثلها مثل تركيا
والسعودية وقطر وفرنسا ،س ّهلت تد ّفق اإلرهابيّين من
ب�لاده��ا إل��ى س��وري��ة م��ن أج��ل تحقيق ه��دف�ي��ن أساسيّين،
ال�ه��دف األول ،العمل على إس�ق��اط الحكومة الشرعية في
س��وري��ة ،ونقل سورية من دول��ة مستقلة إل��ى دول��ة تابعة
للغرب .والهدف الثاني التخلص من هؤالء اإلرهابيّين ،عبر
زجهم بمعارك في الخارج ،حيث ينعقد ره��ان الحكومات
ّ
ع�ل��ى اح �ت �م��ال قتلهم ف��ي ال �م �ع��ارك ال �ت��ي ي�خ��وض��ون�ه��ا في
سورية أو العراق.
ب�ه��ذا المعنى ،س�م��اح بريطانيا إلره��اب�يّ�ي��ن موصوفين
بالذهاب إلى سورية والقتال إلى جانب التنظيمات اإلرهابية،
وعلى رأسها تنظيم «داعش» ،لم يكن خطأ ً وال تقصيرا ً من
قبل األجهزة األمنية يجب لفت النظر إليه ،بل هو ترجمة
لسياسة رسمية معتمدة على هذا الصعيد .وطالما استم ّرت
مثل هذه السياسات لن يتراجع خطر اإلرهاب ،وفي نهاية
ال�م�ط��اف سينقلب السحر على ال�س��اح��ر ،وه��ذا ج��زء مما
حصل في فرنسا والواليات المتحدة حتى اآلن.

علو�ش لغم �سعودي قابل للتفكيك...
} سعدالله الخليل
ال يخرج اإلع�لان عن وفد ما س ّمتها الرياض «هيئة التفاوض» لمؤتمر
«جنيف  »3عن سلوك المملكة السعودية في التعاطي مع األزمة السورية
للمضي قدما ً في
خالل سنواتها الخمس ،والقائم على مبدأ إحراق أيّ مبادرة
ّ
الجهود السلمية للح ّل السياسي .ولع ّل خطوة تسمية ممثل تنظيم «جيش
اإلسالم» محمد علوش ككبير لمفاوضي وفد الرياض المعارض ،وهو الذي
يصفه إعالم «جيش اإلسالم» بشقيق زهران علوش ،والذي ساهم مع رفيق
دربه في تأسيس العمل المسلّح لجماعته عبر تأمين الدعم المادّي لها .بعيدا ً
عن حيثية علوش كصورة عن زهران من حيث النشأة واالرتباط السعودي
فإنّ في تعينيه استفزازا ً سعوديا ً للقوى الدولية التي أعلنت بأن ال مكان
لزعران علوش وغيرها من الفصائل المحسوبة على التنظيمات اإلرهابية
قاعدية الهوى ودموية الهوية ،وإنْ ص ّنفتها المملكة السعودية في خانة
المعارضة المعتدلة ،فتصنيف المملكة التي تعتبر الفكر الوهابي معتدال ً
من الطبيعي أن تنتج قوى على شاكلة تنظيمات «جيش اإلسالم» و»أحرار
الشام» و»الجبهة الشامية» و»أجناد الشام».
أقحمت المملكة اسم علوش كبيرا ً لمفاوضي المعارضة في تح ّد لموسكو
التي أعلن وزير خارجيتها سيرغي الفروف رفض المناقشة بمشاركة تلك
التنظيمات ،في حين وقفت واشنطن موقف المساند للمملكة عبر تسريب
معلومات ب��أنّ «جيش اإلس�ل�ام» لن تدرجه األردن في قائمة المنظمات
اإلرهابية ،في مسعى لوضع عراقيل تب ّرر تأجيل انعقاد الملتقى في الموعد
المحدّد دون نسفه.
بالرغم من إبراز قضية مشاركة علوش في المفاوضات كونها أبرز معرقالت
اللقاء ،فإنّ مَواطن الخالف الحقيقية تتخطى علوش وتندرج في سياق التف ّرد
السعودي باإلصرار على استبعاد المك ّون الكردي من المفاوضات ،وهو
ما ترفضه القوى الدولية الكبرى ومحط إجماع في ظ ّل اإلص��رار الروسي
والرضى األميركي والموافقة اإليرانية والطلب السوري بضرورة مشاركة
ك ّل األطياف السورية ،وهو ما سيدفع بالقوى الدولية الكبرى بفرض الرؤية
التوافقية على المملكة ،ومن هنا تأتي أهمية زيارة وزير الخارجية األميركي
جون كيري إلى الرياض لطرح الرؤية الروسية التي تقوم على خياري تطعيم
وفد الرياض المعارض وفق الرؤية الروسية أو الذهاب إلى جنيف بوفدين
معارضين ،وفي الحالتين ستسقط مشاركة علوش في المفاوضات وتسميته
الفضفاضة توحي بسهولة التخلي عنه في لحظة إحقاق الحقيقة الدولية
لتجعل من خطة تب ّنيه ال تتعدّى كونه لغما ً سعوديا ً قابالً للتفكيك بفعل قوة
الدفع األميركية والروسية.
«توب نيوز»

قناة «توب نيوز»
ـ شكلت قناة «توب نيوز» أول تجربة إعالمية عربية تقوم على مبدأ أننا كما
هزمنا اآللة العسكرية العمالقة بمقاومة شعبية عسكرية قادرون على هزيمة
اآللة اإلعالمية العمالقة بمقاومة شعبية إعالمية.
ـ كانت رغم هويتها العربية ضمن آلة الحرب اإلعالمية والنفسية لخيار
المقاومة في سورية كمركز للحرب ،وتميّزت باالعتماد على ثالثة أركان.
ـ األول طابعها الشعبي بتمويلها اآلت��ي من اشتراكات الناس بالرسائل
اإلخبارية على الهاتف الخليوي في سورية واعتمادها على المتط ّوعين.
ـ الثاني اعتمادها تقنيات متواضعة فنيا ً بمقارنة الساليد مع الفيديو.
ـ الثالث هو رصيد رئيس الشبكة الذي منحها انتشارا ً وقبوال ً وجمالية ربطها
بصوت السيدة فيروز كقناة لك ّل وقت واالكتفاء بالصورة الثابتة والشريط
اإلخباري.
ـ تسبّبت الحرب في سورية بتراجع أمني واق��ت��ص��ادي ،فتراجع عدد
المتط ّوعين وتراجعت الموارد.
ـ وصل العجز إلى وقف القناة.
ـ «توب نيوز» قريبا على تطبيق في الهواتف الذكية.
ـ دع��وات التح ّول إلى قناة تقليدية بالفيديو أو التمويل تشبه الدعوات
للمقاومة للتح ّول إلى جيش نظامي.
ـ تتشكل جمعيات أصدقاء «توب نيوز» في سورية وخارجها لتسدّد بدل
الستااليت فتعود دون فقدان هويتها.
التعليق السياسي

�أوباما عن حال االتحاد :منا�شدة للتفا�ؤل رغم العجز والقلق
شكل خطاب الرئيس أوب��ام��ا السنوي ل�لأم��ة« ،ح��ال��ة االت �ح��اد» ،نقطة
انعطاف واستقطاب ح��ادّة سعى خصومه الستغالل أوجه قصوره في
خدمة مناخ االنتخابات الرئاسية والترويج لسياسة الحزب الجمهوري،
على الرغم من خل ّوه من خريطة طريق واضحة وشاملة ،كما ُيقال.
سيتناول قسم التحليل خطاب الرئيس أوباما المع ّد بعناية كبيرة ،مما
أشغل الرئيس عن استقبال العاهل االردني الملك عبدالله بشكل رسمي
على الرغم من انه يزور أميركا بصورة غير رسمية ،وإبالغه أعوانه انّ
مفردات الخطاب ورسالته هي األولوية ليختتم به واليته الرئاسية.
سيستعرض قسم التحليل ايضا ً خطاب وزير الخارجية جون كيري
في اليوم التالي لخطاب الرئيس أوباما ،اذ ص ّوره على انه يشكل معالم
السياسة الخارجية األميركية في الشرق األوسط وسورية.

استراتيجية مكافحة اإلرهاب

أعرب معهد كاتو عن اعتقاده بأنّ االستراتيجية األميركية «لمكافحة
اإلرهاب» تلقى فشالً نظرا ً ألنّ متطلبات «استراتيجية مسؤولة ينبغي ان
تتجاوز أه��داف تعطيل خاليا اإلره��اب وعرقلة خططها وإحباط قدرتها
على استقطاب عناصر ج��دي��دة ،ويجب ان تتناول عامل ال�خ��وف الذي
ينوي اإلرهابيون تثبيته» .وح ّذر المعهد من نزعات القادة والسياسيين
اي ردود فعل تأتي
ل�لاف��راط ب��ردود الفعل والعمل ال�ج��ا ّد على «إح�ب��اط ّ
بنتائج سلبية ...وينبغي معالجة التهديدات الحقيقية بثقة وثبات» .ومضى
في تحذيره من انّ الردود التقليدية «تستنفذ أمواالً طائلة تنفق على تدابير
أمنية مشكوك بها ،والنيل من الحريات ،والتضحية بأرواح األميركيين في
خض ّم االنسياق لمهاجمة تهديدات مبالغ فيها».

فراغ جيواستراتيجي

وجه معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى اتهاما ً بالخذالن لسياسة
الرئيس أوباما في الشرق االوسط وانشغاله بهاجس الخشية من «تو ّرط
مكلف للواليات المتحدة ،في الحرب السورية» ،على الرغم «م��ن توفر
عدة خيارات ،ولكنه آثر االكتفاء بالح ّد األدنى في ك ّل مرة ،واإلحجام عن
اإلجابة على ما سيحدث اذا لم تتص ّرف أميركا» .وش� ّد المعهد على انّ
المحصلة العامة للسياسة األميركية أدّت إلى «فراغ اقليمي بسبب تردّد
أوباما وعدم إقدامه على فعل أكثر من إطالق التصريحات ،مما حفز أطرافا ً
اخرى لملء الفراغ ،إيران وحزب الله والقوى األخرى العاملة بالوكالة عن
إي��ران ،من جهة ،والمملكة السعودية وتركيا وقطر من الجهة األخرى،
باإلضافة الى تنظيم داعش» .وحث المعهد اإلدارة األميركية االسترشاد
بالتجارب العسكرية األميركية السابقة في التدخل «ومن الضروري ان
يتح ّمل شركاء واشنطن المحليين مسؤولية اكبر في صراعات الشرق

االوسط ،والرئيس أوباما محق في هذا الصدد».

السعودية

خصص معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى حيّزا ً مميّزا ً للتك ّهن
ّ
بخليفة العاهل السعودي سلمان ،مرجحا ً انّ ولي العهد محمد بن نايف
لن يعتلي المنصب ،بل سيذهب إلى ولي ولي العهد محمد بن سلمان «ملك
صحراء هوليوودي ...رغم الصعوبة التي تكتنف التنبّؤ بكيفية حدوث
عملية الخالفة» .واستعرض الوضع الصحي للعاهل السعودي بحذر
مشيرا ً الى «تعليق أدلى به مسؤول أميركي في أيلول/سبتمبر الماضي
ومفاده أنه سيُعقد اجتماع في البيت األبيض بين الملك سلمان والرئيس
أوب��ام��ا و»سيت ّم ت��دوي��ن محتواه ب��دق��ة» .وم��ن بين سيناريوات الخالفة
المحتملة «تعتبر حرب اليمن ،أكثر قضية قد تقضي على المستقبل المهني
لألمير الشاب؛ فضالً عن انّ واشنطن تعتبر محمد بن سلمان غير مؤهّل
ّ
محط اهتمام
لتسلم السلطة» .ولفت النظر الى انّ األمير الشاب أضحى
ومركز اتصال قادة الدول األخرى بمن فيهم وزير الخارجية جون كيري
الذي «اتصل به بدالً من الملك سلمان او محمد بن نايف في محاولته لتهدئة
األزمة السعودية – اإليرانية المستجدة».
الصراع السعودي – اإليراني كان من ضمن اهتمامات معهد كارنيغي
وم��ا ينبئ ب��ه م��ن ت��داع�ي��ات داخلية ش��دي��دة ،ال سيما «اس�ت�م��رار التهديد
للسياسات السعودية من قبل شبكات االسالميّين السنة ،التي يتصدّر
جهاديوها الطائفيّون المشهد ال �س��وري ،وب��رزت ق��وى مستقلة لديها
اولوياتها» .ولفت األنظار الى الحملة التي تقودها «السعودية لتجريم
تنظيم اإلخ��وان المسلمين ،والتي ال تحظى بتأييد محلي ،أما تنفيذ حكم
اإلعدام بالشيخ النمر واستفزاز الصدام مع إيران فقد لقيا دعما ً وتأييدا ً
داخل صفوف العناصر االسالمية».

إيران

استعرض المجلس األميركي للسياسة الخارجية قدرات إيران التقنية،
ال سيما في مجال الحرب االلكترونية مشيرا ً الى «رص��د الخبراء نسبة
تدني ملحوظة في الهجمات االلكترونية اإليرانية – األم��ر ال��ذي يواكب
بدقة جهود إي��ران للتوصل الى توقيع اتفاق ن��ووي مع ال��دول الغربية».
واضاف انه بعد االنتهاء من توقيع االتفاق النووي «عززت إيران قدراتها
االلكترونية الهجومية ،على المستويين السياسي واالستراتيجي» .ونبّه
المجلس من توفر إمكانيات مادية إضافية إليران ،من اصولها المج ّمدة
في الغرب ،للدفع ببالدها «لتصبح قوة الكترونية معتبرة في مستقبل
ليس بعيدا ً جداً ،والتي ستصبح مصدر تح ّد شديد للواليات المتحدة».
سلط معهد ابحاث السياسة الخارجية الضوء على ما أسماه ظاهرة

التعاون ال�ن��ووي وال�ص��واري��خ الباليستية بين إي��ران وك��وري��ا الشمالية
استنادا ً الى «أدلة معروفة ،وفي حال ق ّررت إيران توكيل كوريا الشمالية
بإدارة برنامجها النووي خالل الفترة الزمنية الخاصة بسريان مفعول
االتفاقية المشتركة ،يتعيّن علينا حينئذ إحداث تح ّول جذري في رؤيتنا
لنوايا الجمهورية االسالمية» .واضاف انّ التعاون المشترك بينهما يمت ّد
لنحو عقود ثالثة «محوره تطوير الصواريخ الباليستية ،ال��ذي يتنامى
تهديده وتتسع دائرة انتشاره جغرافيا» .وحث صنّاع القرار على التوجه
إلى استصدار اتفاق شبيه باتفاق التعاون المشترك يرمي للتأكيد على عدم
«استمرار التعاون بين إيران وكوريا الشمالية لتطوير صواريخ باليستية
قادرة على حمل رؤوس نووية».

تركيا وروسيا

استعرض ص�ن��دوق م��ارش��ال األل�م��ان��ي األب�ع��اد والكلفة االقتصادية
الناجمة عن التوتر التركي – الروسي وما رافقه من «عقوبات اقتصادية».
وقال انه من المرجح ان يدفع «األتراك والروس ثمنا ً باهظا ً لتلك العقوبات،
بيد أنّ الكلفة من غير المرجح أن تؤدّي إلى تراجعهما» .وأوضح انّ كال
البلدين يعتبر سورية من أول��وي��ات سياساته «ب��ل انّ الحكومة التركية
تعتقد انّ مصيرها يعتمد على اآللية التي ستُدار بها عملية إنهاء الحرب في
سورية ،وتخشى ما تضمره موسكو من أهداف» .وأردف أنه بالنسبة إلى
موسكو فإنها «على استعداد للتضحية (بتداعيات العقوبات) بغية تحقيق
أهدافها في سورية ،بيد أنّ المخاطر الجيوسياسية عالية» .وختم بالقول
انّ «الحرب التجارية بين تركيا وروسيا من المرجح ان تستم ّر» الى أجل
غير مرئي.
ت�ن��اول معهد واشنطن ل��دراس��ات ال�ش��رق االدن��ى إق��ام��ة تركيا قاعدة
عسكرية لها في قطر «التي كانت تابعة لمحافظة نجد العثمانية والتي كانت
تتبع بدورها لوالية البصرة العثمانية» في إطار «بسط نفوذها في الخليج
العربي ،واستعداد حلفاء واشنطن في حلف األطلسي (التب ّرع) لمواجهة
تصاعد النفوذ اإليراني ،مما سيترتب على أنقرة ضمان أمن اإلمارة على
نحو دائم» .واوضح انّ من شأن تلك الخطوة «تعزيز استقاللية قطر عن
السعودية ،وتوفير األمن الولمبياد كأس العالم عام  ،2022فضالً عن
أنها ستتيح ألنقرة مجموعة متن ّوعة من الخيارات في المنطقة ،بعض
ميزاتها عرضها معداتها العسكرية وربما تعزيز مبيعات عرباتها المد ّرعة
من طراز ألتاي ومعدات اخ��رى» .اما إي��ران في نظر المعهد فإنها «تعتبر
القاعدة (التركية) خطوة عدائية ،ومن غير المرجح ان ت��ؤدّي اإلشارات
الموازية لتطبيع أنقرة عالقاتها مع إسرائيل الى تحسين األج��واء بينها
وبين إيران» .وخلص بالقول انّ التواجد العسكري األميركي المكثف في
الخليج ،ال سيما في قاعدة العيديد القطرية« ،سيصبح العامل الضامن
لبسط األمن بفعل األمر الواقع للقاعدة التركية».

«خطبة الوداع»
ترسيخ إرث ومنصة انطالق

حرص الرئيس أوباما في خطابه لألمة على تهدئة وطمأنة الجمهور األميركي
للتحديات الواقعية ،اتهمه خصومه بأنه «رسم صورة متفائلة ال تواكب القلق
الشعبي» من تدني األحوال االقتصادية والهاجس األمني؛» مع اإلشارة الى انّ
الخطاب الرئاسي السنوي عادة ما يميل بدرجة حادّة الى حال التفاؤل وتبرير
فعالية السياسات السابقة .الرئيس أوباما من جانبه عانى بشدّة من تصلب
خصومه الجمهوريين منذ االنتخابات النصفية عام  2012وتعطيلهم لعدد من
برامجه وقراراته ومشاريعه ،وتأليب القواعد االنتخابية ضدّه.
أسالفه السابقين ،ال سيما رونالد ريغان وبيل كلينتون ،حققا بعض اإلنجازات
الملموسة ،خاصة على الصعيد االقتصادي الحيوي ،وحظي خطابهما األخير
لألمة بشعبية أكبر مما يالقيه الرئيس أوباما حاليا ً دون إغفال عامل االصطفاف
الحا ّد الراهن بين القوى االجتماعية المختلفة.
أوباما أضحى يعاني من شبه عزلة بين صفوف القسم األعظم من الناخبين
والذين يعتبرون عهده بأنه «باهت» ولم يستطع تحقيق وعوده الرئاسية التي
أطلقها عام  .2008وتشير أبرز استطالعات الرأي الى معارضة ما يربو عن
نصف الناخبين لبرنامج الرعاية الصحية الشامل (أوباما كير) ،فضالً عن عدم
الرضى على األداء االقتصادي ومعارضة نهجه في السياسة الخارجية.
تزامن «خطاب الوداع» مع حادث احتجاز إيران لزورق ْين حرب ّي ْين أميرك ّي ْين
وعلى متنهما عدد من البحارة األميركيين بعد دخولهم المياه االقليمية إليران
في الخليج العربي ،وشدّد خصوم الرئيس على استثمار الحادث للنيل من
سياساته الخاصة بإيران وتجديد الخطاب المعادي إلبرام االتفاق النووي
معها ،ومطالبته باتخاذ إج��راءات فورية متشدّدة من قبل أقطاب هامة في
الحزبين.
واجه أوباما تحدّي خصومه المفتعل بالقفز عن الحادثة وإخراجها من عوامل
الصراع اإلقليمي ،وأشاد بالشق اإليجابي في تنفيذ إيران أحد شروط االتفاق
المخصب،
النووي بالتخلي عن «نحو  »90%من مخزونها من اليورانيوم
ّ
وبذلك «تفادى العالم اندالع حرب أخرى؛» وسرعان ما ترجمه خصومه بأنه
«تجسيد لضعفه وتردّده في الحسم».

حكاية الخطاب الرئاسي السنوي

تط ّور الخطاب الرئاسي سريعا ً من تقرير تقليدي يقدّم للسلطة التشريعية
الى حفل علني صاخب باالستناد الى الفقرة الثالثة من مادّة الدستور الثانية
تنص على أنه «يتعيّن على الرئيس تقديم معلومات للكونغرس حول حال
التي ّ
األمة من وقت إلى آخر ،ويوصي بالنظر ببعض التدابير التي يراها ضرورية
ومالئمة».
آلية التقرير لم تحدّد شكله كتقرير سنوي ،وفق النص األصلي ،كما لم تحدّد
ماهيته كخطاب يلقى تحت قبة مجلس النواب .يُشار الى انّ الرئيس االسبق
جيمي كارتر «سلّمَ» تقاريره السنوية األربعة بصيغة خطية؛ وكذلك األمر مع
أسالفه الرؤساء هاري ترومان ودوايت ايزنهاور.
منذ انبالج عهد التلفزة وتط ّوره الى الصورة الرقمية بالغة الدقة ،استغ ّل
الرؤساء من الحزبين فرصة «تقرير حال األمة» كخطاب موجه إلى الشعب
«تزيّنه المفردات المن ّمقة والشعارات الوطنية حول فرادة الواليات المتحدة
وعظمتها ،وج��دول بقائمة أه��داف واع��دة تطرح للجدل وانْ لم تكن في حكم
التطبيق ،تستضيف بموجبه شخصيات كبرى مدع ّوة تأخذ مكانها بجانب
مقعد السيدة األولى وتسلط كاميرات التلفزة والصحافة األنظار عليها» .حقيقة
األمر انّ الخطاب السنوي نادرا ً ما يتناول كنه حال األمة كما كان المقصود منه.

«خطبة الوداع»
وأحداث المنطقة العربية

تشعّ ب خطاب الرئيس أوباما كثيرا ً في العناوين العامة واإلنجازات التي
تحققت ،حتى لو لم تحظ باإلجماع ،ليشكل معالم طريق يهتدي بها الرئيس
المقبل ،ايا ً كان ،خاصة في ما يتعلق بشؤون الشرق األوسط و»حماية المصالح
األميركية الحيوية» هناك.
انتقل أوباما ببراعته الخطابية من الحشو اللغوي لعظمة بالده واإلطاحة
جانبا ً بمزاعم خصومه أنها تم ّر في مرحلة تراجع كقوة عظمى ،للتأكيد على أنّ
التهديد االستراتيجي الماثل أمامها «ليس مصدره امبراطوريات الش ّر بقدر ما
هو نتيجة لتهاوي وفشل الدول الوطنية» .ولم يوفق في سرديته للتاريخ بأنّ
«الصراع الدائر في منطقة الشرق األوسط يعود بنا الى آالف السنين» .العبارة
ليست عابرة أو زلة لسان ،كما يُعتقد للوهلة األول��ى ،بل تن ّم عن إحساس
وإص��رار داخل ّي ْين لدى المؤسسة الحاكمة بعدم تح ّملها مسؤولية ما جرى
ويجري من مآس ،ليس على صعيد المنطقة العربية فحسب ،بل على مستوى
الكون بأكمله ،جذرها الحقيقي نزعة السيطرة والهيمنة األميركية على مفاصل
القوة العالمية والخيرات الطبيعية.
لم يتوقع أح��د ،في حقيقة األم��ر ،تقديم الرئيس أوباما حلوال ً للتحديات
والتهديدات العالمية ،كما وصفها ،وقفز سريعا ً إلعادة تصويب األولوية على
«محاربة وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وتعقب الشبكات اإلرهابية ،وتوفير
األمن واألم��ان للشعب األميركي» .وأوضح بما ال يدع مجاال ً
ّ
للشك انّ مصدر
التهديد الحقيقي يأتي من «ك ّل من القاعدة واآلن تنظيم داعش» .مستدركا ً انّ
«داعش ،ال يع ّد تهديدا ً وجوديا ً ألميركا».
وطمأن الرئيس أوباما شعبه بفعالية ويقظة سياسته التي «تد ّمر مصدر
تمويل داع��ش ،أنابيب النفط المتنقلة» ،على الرغم من انّ الغارات الجوية
الروسية حققت إنجازات اكبر وأش ّد وطأة ض ّد التنظيم وخطوطه الخلفية.
استغ ّل الرئيس أوباما فرصة إلقاء الخطاب المتلفز إلرسال جملة رسائل
تح ّد لخصومه في السلطة التشريعية ،من الحزب ْين ،والذين مألوا أمواج األثير
بانتقاد إدارته وتعدّيها على صالحيات الكونغرس بدخول حرب طويلة ،مما قد
يع ّد انتهاكا ً دستورياً .وحسم الرئيس األمر برمي الكرة في ملعب الكونغرس
متحدّيا ً قبوله ممارسة صالحياته وإص��داره تفويضا ً للرئيس بشنّ حرب

على اإلرهاب .المسألة بالغة الدقة ،اذ «يخشى» الحزب الجمهوري إصدار ايّ
تفويض من شأنه «تقييد» حرية الرئيس المقبل ،من خالل التناوب غير المعلن
على السلطة ،وتنفيذ أجندة الحزب بشنّ حروب أينما تقتضي «المصلحة
االستراتيجية» ،وليس طمعا ً في تفويت الفرصة على الرئيس أوباما فحسب.
ووبّخ أوباما خصومه السياسيين إلعالئهم مشاعر «الضغينة واالشتباه بين
الحزبين ،والتي أضحت اسوأ من ذي قبل» ،مناشدا ً توخيهم الحذر واالقتداء
بالرؤساء العظام مثل ابراهام لينكولن وتيدي روزفلت اللذين بذال جهودا ً
مضنية لجسر هوة التفرقة في المجتمع بشكل عام.
استغ ّل الرئيس أوباما التركيز السياسي واإلعالمي ،ولو لليلة واحدة ،للر ّد
على خصومه من مرشحي الرئاسة عن الحزب الجمهوري ،مذكرا ً بأنّ «العالم
يتطلع إلينا ّ
لفض النزاعات وتقديم حلول للقضايا الخالفية ،وينبغي علينا عدم
الركون الستخدام عبارات قاسية او المناداة بتفعيل قصف جوي شامل ،قصف
السجادة ،ض ّد المدنيين» .وسخر قائالً انّ ذلك الخطاب ربما يصلح للقفز على
صدارة شاشات التلفزة «بيد انه غير فعّ ال على المسرح الدولي».
كما انتقد المرشح الرئاسي دونالد ترامب متحاشيا ً ذكره باالسم لتصريحاته
التي «تستهدف فئات محددة نظرا ً لهويتها العرقية او انتمائها الديني ،اذ انّ
العالم يحترمنا ليس لترسانتنا العسكرية فحسب ،بل للتن ّوع االجتماعي
واالنفتاح واحترام كافة المعتقدات والمقدّسات» .ور ّد ايضا ً على دعوات
«الساسة المهينة للمسلمين ،ال سيما انّ استهداف وتخريب مسجد او تخويف
األطفال ال يجعلنا نشعر باألمان».

كيري يحدّد
معالم السياسة الخارجية

لم يشأ الرئيس أوباما المرور في خطابه على تفاصيل السياسة الخارجية
لبالده ،لنزع فتيل هجوم خصومه في األي��ام التالية؛ وت��رك المهمة لوزير
مفصل لمعالم
الخارجية جون كيري الذي أعلن مسبقا ً عن نيته القاء خطاب
ّ
السياسة الخارجية يلقيه في اليوم التالي أمام حشد منتخب من طلبة وقادة
وأعضاء «جامعة الدفاع الوطني».
تناول كيري عددا ً من القضايا «األساسية» موضحا ً انّ الجهود الرئيسة
منكبّة على «التصدّي لنواة شبكات داعش في سورية والعراق ،والتضييق على
جهود اإلرهابيين إلنشاء فروع تستخدم كمنابر إلهام للمج ّندين للقيام بشنّ
هجمات في مناطق متعدّدة من العالم ،بما فيها داخل الواليات المتحدة».
وأشاد كيري بما اعتبره «سلسلة إنجازات تحققت في العراق ض ّد داعش،
والتي ال يمكن إنكارها أو التغاضي عنها؛ ال سيما استعادة القوات العراقية
بإسناد من قوات التحالف معظم أحياء مدينة الرمادي ،وتحرير تكريت وعودة
نحو مئة ألف مواطن سني إلى ديارهم والبدء بإعادة بناء بيوتهم» .واستطرد
في تعديد اإلنجازات لتشمل مدينة سنجار والقضاء على بعض قادة التنظيم،
وقطع خطوط إمداده ،وحرمانه من نحو  40%من المساحات التي كان يسيطر
عليها سابقاً.
التوصل
يخص الصراعات والتوترات الدولية ،أعرب كيري عن أمله في
في ما
ّ
ّ
إلى عالقات تعاون أفضل مع روسيا مشيرا ً الى جهود بالده «تشديد وتيرة
غاراتها الجوية في شمال سورية ،لتأييد شركائنا على طول الحدود المشتركة
ونوسع مروحة التعاون مع آخرين في المنطقة ،بمن فيهم
بين سورية وتركيا،
ّ
روسيا».
إتيانه على ذكر روسيا بالتحديد من شأنه التمهيد لعقد جولة المفاوضات
المقبلة بين األطراف السورية في جنيف ،كما كان مق ّررا ً في السابق ،ومواكبة
لتح ّول سياسي في التوجهات األميركية بأنّ «التعاون البناء مع روسيا وإيران،
يخص سورية ،أمر حيوي على طريق تحقيق تقدّم في المفاوضات».
في ما
ّ
احتلّت إي��ران وملفها النووي المساحة األب��رز في خطابه ،بالتطابق مع
التكهّنات السابقة ،خصوصا ً لبدء تحقق إنجازات ملموسة في هذا الشأن
في ذلك اليوم بالذات ،يوم إعالن روسيا تسلّمها  11.000طنّ من اليورانيوم
المخصب إلخراجها خارج األراضي اإليرانية .وأبدى كيري ارتياحا ً ملحوظا ً
ّ

عند إعالنه بأنّ «إيران ماضية في طريقها لتفكيك مك ّونات حساسة من منشآتها
النووية .باألمس أخبرني وزير الخارجية ،ظريف ،انّ مفاعل أساسي لتخصيب
اليورانيوم أضحى خارج الخدمة الفعلية؛ وخالل الساعات المقبلة سنشهد
طمره باالسمنت المسلح وتدميره».
اتساقا ً مع الرئيس أوباما في خطابه الليلة السابقة ،لم يشأ كيري تناول
اعتقال البحارة األميركيّين من قبل إيران وحجز قارب ْيهما الحربيّين ،ربما كي ال
يستبق الترتيبات التي كانت جارية لإلفراج عنهم جميعا ً في غضون  24ساعة،
وأيضا ً لتفويت الفرصة على الخصوم السياسيين الستغالل األزمة لتقويض
التقدّم في الملف النووي.

اإلعداد لخطاب الوداع

أوكلت مهمة الترويج لمحتوى الخطاب لرئيس طاقم موظفي البيت األبيض،
دينيس ماكدونو ،الذي يتمتع بثقة عالية من قبل الرئيس أوباما ،ال سيما وهو
الذي يُنسب إليه التحدّث مع أوباما على انفراد ،في باحة البيت األبيض،
للموافقة على «صفقة» األسلحة الكيميائية السورية مقابل وقف العدوان
األميركي المباشر .ماكدونو استبق الخطاب باإلفصاح عن «لهجة وإجراءات
رئاسية جريئة» يع ّد لها الرئيس أوباما.
وعقد ماكدونو لقاء صحافيا ً على مأدبة افطار لطمأنة المش ّككين بمبادرة
الرئيس وإقدامه على اتخاذ قراراته الخاصة نظرا إلحجام او فشل الكونغرس
يخص تعديل نظام الهجرة،
في استصدار تشريعات محدّدة ،ال سيما في ما
ّ
وملفات أخرى يعتبرها البيت األبيض من أولوياته.
وقال امامهم بصفة الجمع «سنقدم على اتخاذ قرارات رئاسية جريئة على
امتداد ما يتب ّقى من زمن في العام األخير للرئاسة ،انني على ثقة تا ّمة بذلك،
انطالقا ً من االلتزام التا ّم بضوابط العملية الجارية والتي تحدد ما يمكن المرء
فعله» بصورة تضمن عدم تدخل الكونغرس الحقا ً إلخراجه من الخدمة.
كان الفتا ً لتفاعالت ماكدونو المفعمة بالتفاؤل انّ الرئيس أوباما يع ّول
على تحقيق الحزب الديمقراطي فوزا ً انتخابيا ً يعينه على التصدّي للحزب
الجمهوري ،خاصة انّ عددا ً من مرشحيه لالنتخابات الرئاسية أطلق وعودا ً
بإبطال مفعول قرارات الرئيس أوباما فور تسلّمه مهام المنصب.
في ظ ّل خريطة صراع وتحدّي متواصل بين الرئيس أوباما وخصومه من
الحزبين ،أضحى مستقبل إرثه السياسي وما يمكنه من توريثه لخلفه المرشح
الديمقراطي يعتمد على حكمة وتعقل استخدامه لحقه الرئاسي في إصدار
«أوامر رئاسية» تتخذ مفعول القانون عوضا ً عن استصدار تشريعات بذلك،
قبل مغادرته البيت األبيض .وعليه ،ستحدّد تلك اإلج��راءات المنتظرة ليس
وجهة اإلرث السياسي فحسب ،بل ديمومة القرارات الرئاسية التي عادة يلجأ
اليها الرؤساء األميركيون عند الضرورة.
على ضوء ما تقدّم من خلفية ،باستطاعة المرء القول انّ الرئيس أوباما
يع ّد «لمنصة انطالق» لفترة رئاسية ثالثة ،انْ جاز التعبير ،والذي ال يسنده
الدستور ،بل في سياق التوطئة لفوز رئيس من الحزب الديمقراطي يحافظ على
المجسدة بقراراته الرئاسية.
«إنجازات» الرئيس أوباما
ّ
يدرك أوباما قبل غيره قلق القواعد االنتخابية للحزبين وميلها لإلقالع عن
دعم ق��رارات رئاسية خارج السياق المتعارف عليه بين توافق السلطتين،
وجسد ذلك في إشارته أثناء الخطاب الى «خشية
التشريعية والتنفيذية.
ّ
األميركيين من التحديث وتطوير األساليب» ،على خلفية تفجر أزمة األجهزة
البيروقراطية للدولة بمالحقة مجموعات معينة :هيئة الضرائب المركزية ض ّد
منظمات محسوبة على تيار المحافظين؛ هيئة إدارة شؤون المحاربين القدامى
وإهمالها العميق لرعاية المرضى مما ادّى إلى وفاة عدد منهم وهم في حالة
االنتظار؛ فضالً عن تقلّبات سوق األسهم والخسائر التي لحقت بالمساهمين
دون ان تطال كبار أصحاب رؤوس االموال.
إدارة حالة الغضب الشعبي الواسعة قد تفضي الى تقليص آفاق والية
الرئيس أوباما متف ّوقة بذلك على القرارات الرئاسية المرتقبة ،او السياسة
الخارجية ،او الزه ّو ببعض اإلنجازات في عملية تشريع القوانين.

