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حتليل  /ترجمات

ّ
والتحديات الخارجية
أميركي
الحدث الترامبي ...بين �آمال الناخب ال
ّ
ليلى زيدان عبد الخالق
في كتابه «حقيقة الكذب في السياسة الدولية» ،يختم المف ّكر جون
ميرشايمر ،الفصل الخامس بالتأكيد على فكرة مفادها أنّ «القيادات التي
تقوم على ديمقراطيات هي األكثر ميالً إلى الكذب على شعوبها ،وتحديدا ً
في السياسة الخارجية ،حيث يولي عدد من السياسيين الواقعيين ـ في
الغالب ـ قيمة كبيرة لألكاذيب ،وذلك لما لها من قدرة هائلة على الحفاظ
على عدد من المصالح الوطنية» .لذا ،فمن المحتمل أن تستم ّر إدارة
الواليات المتحدة ،وكذلك الدول الكبرى في انتهاج سياسة الكذب في
خطابها وادّعاء الخوف الذي سيميّز خطاب أمنها القومي.
الكذب في السياسة قاعدة قلّما تخلّى عنها قادة ال��دول ،خصوصا ً
الكبرى ،ولع ّل المثال األب��رز على صحة ما نقوله ،سياسة الواليات
المتحدة األميركية في الكذب السياسي ال��ذي تلجأ إليه بعيدا ً عن
المب ّررات الحقيقية ،حتى لو كان ذلك يطاول المصالح األميركية ذاتها.
فكثيرا ً ما تطالعنا هذه التناقضات بين سطور مواقف سياسات الواليات
المتحدة تجاه مصلحة دولة معيّنة أو حيال قضية ما ،ح ّتى لو كانت
المصلحة األميركية تقتضي عكس ذلك تماماً .وال ينحصر هذا الواقع
فقط ،بالسياسة التي تنتهجها الواليات المتحدة حيال الصراع العربي
ـ «اإلسرائيلي» وانحيازها الواضح لما فيه خير اللوبي «اإلسرائيلي»
ومراعاة نفوذه وقدرته على الترويج داخل البيت األبيض أو في الكونغرس
األميركي .كما أنه ال ينتهي بدعم بعض المواقف في الداخل الخاص
للدول األخرى في المنطقة منذ عام  ،2011وتحديدا ً تلك التي نخرها
سوس «الربيع العربي» ،من دون أن نستثني ـ بالطبع ـ لبنان والعراق.
خص وصول دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة األميركية ،فنرى أن
وفي ما
ّ
أجواء مختلفة رافقت وصوله إلى هذا المنصب؛ أُخذ الناس بهذا الحدث،
وانقسموا حياله عموديا ً بين مؤيّد ومعارض .البعض استقبله بفتور ،أو
ناظرا ً إليه باعتباره جنازة ال بل زلزاالً ،كالرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
الذي تو ّقع دخول العالم في مرحلة من الغموض عقب هذه االنتخابات،
رحب به آخرون ،كاالتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي ،وكذلك
فيما ّ
بعض زعماء اليمين المتط ّرف في دول أوروبية عدّة ،مثل ماري لوبان،
المتو ّقع وصولها إلى الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية الفرنسية
عام  ،2017وغيرها م ّمن ينظرون إلى هذا النجاح بوصفه حالة تجتاح
العالم ،أال وهو «اليمين» المتطرف.
لكن ماذا عن سمات شخصية هذا الرئيس الذي اختارته مجلة «تايم»
األميركية ليكون شخصية عام 2016؟ يؤ ّكد محلّلون وباحثون كثيرون
في علم نفس الشخصية ،تم ّتع ترامب ِبسِ مَتين شخصيتين على غاية من
ّ
والتعصب أو الحكم المسبق.
تضخم األنا،
الخطورة واألهمية ،أال وهما:
ّ
واألكثر خطورة أنّ هاتين السمتين تجتمعان في شخصية من يص ّر على
تحقيق شعار« :إعادة العَ َظمة إلى أميركا مجدّداً» ،ما يجعل العالم بر ّمته
واقعا ً بين خيارين :إما إطاحة سمات شخصية ترامب به هو ،أو أن يطيح
هو بالعالم بما ملكت يمناه من جنون وتط ّرف .أما زوجته ميالنيا ترامب،
فعلى رغم اتهام البعض لها بأنها خجولة وغير قادرة على الحديث أمام
الناس ،فيبدو أنها ليست كذلك ،خصوصا ً بعد تصريحاتها الصادمة
حول حياتها الجنسية الصاخبة مع زوجها ،وبعد ظهورها السابق على
غالف إحدى مجالت الشباب بص َو ِرها الجريئة للغاية.
وف��ي معرض استشراف تداعيات ه��ذا الفوز المفاجئ لترامب في
االنتخابات الرئاسية األميركية وتجلّيات انعكاساته على الشرق
األوس��ط وأوروب��ا والعالم ،فإنه من المتوقع أن يواجه العالم أزمات
مالية واقتصادية قد ال يكون خ ِبر التاريخ الحديث لها مثيل؛ فها هي
الدول األوروبية تجتاز أحلك فترة في تاريخها ،منذ ما يزيد على س ّتين
سنة .فبعد انتخاب ترامب وبدء تنفيذه سلسل َة سياساته ال ُمعلنة خالل
حملته االنتخابية ،وبعد قرار انسحاب بريطانيا من الوحدة األوروبية،
وفي حال انتخاب ماري لوبان رئيسة لفرنسا ،وإمكانية خسارة ميركل
لتوجهات
قيادة ألمانيا ،واحتمال أن تأتي نتائج استفتاء إيطاليا مخيّبة
ّ
رئيس وزرائها ،فضالً عن إمكانية خسارة اليورو لنسبة إضافية من سعر
ننعي ما اصطلِح على تسميته بـ«االتحاد
صرفه ،سيتح ّتم علينا أن
َ
األوروب��ي» .وسيُل َزم األوروبيون حينذاك بالعمل مع رئيس مبتدئ في
السياسة الخارجية ،التي تتض ّمن مل ّفات شديدة الحساسية مثل النزاع
في سورية أو النزاع في أوكرانيا وحتى التغيّر المناخي ،إلى جانب تأكيد
ترامب عزمه خفض التمويل لحلف شمال األطلسي؛ فضالً عن التحدّيات
الكبرى للملفات الشائكة التي تنتظر المعالجة والبتّ في تفاصيلها في
أروقة المكتب األبيض ،مثل التعامل مع أزمة الهجرة ،والتهديد المتزايد
المتمثل بتعزيز التواجد الروسي على الخاصرة الشرقية ،حيث يخشى
المراقبون توالي األزم��ات والصدمات بسبب االنعكاسات االقتصادية
الالمتناهية ألزمة القروض في منطقة اليورو ،ث ّم صدمة «بريكست».
وقد وجدت هذه األزمة االقتصادية الخانقة التي ينوء العالم تحت
ثقلها ،تعبيراتها في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا .ث ّم في وتيرة العنف التي
لم يسبق لها مثيل في أوروبا ،وتحديدا ً في فرنسا وبلجيكا ،بعد سلسلة
جماعي وتفجيرات
منسقة شملت عمليات إطالق نار
عمليات إرهابية
ّ
ّ
لقي انعكاسا ً مباشرا ً لدى األميركيين،
انتحارية واحتجاز رهائن ،ما
َ
وألهب ذاكرتهم وأنعش توجساتهم وأجبرتها على استدعاء أحداث 11
أيلول وأخرجتها من النسيان ...فهل ستكون أميركا عرض ًة اآلن ،وأكثر
من أيّ وقت مضى ،الستقبال اإلرهاب الذي قد يكون في طريقه إليها من
الجهة األوروبية؟

قرارت ّ
شن الحرب

و ّل��د ،ما سبق ذك��ره ،اتجاهات فكرية متعدّدة ،طرحت الكثير من
المتغيرات ،التي فرضت نفسها في إطار الظواهر المحيطة مضفي ًة نكهتها
الخاصة .فلو عدنا إلى ترامب كجمهوريّ  ،فإن التاريخ يذكر أن أسالفه
التدخالت العسكرية وقرارت شنّ الحرب ،خصوصا ً
ّ
هم األكثر ميالً إلى
في العقود الثالثة األخيرة مع ك ّل من رونالد ريغان وجورج بوش األب
وجورج بوش اإلبن .ويُرجع ال ُمحلّلون األمر ،إلى هيمنة تيار المحافظين
الجدد على أفكار الحزب في الوقت الحالي ،ما يدفع باإلدارات الجمهورية
ُ
الحاكمة للسعي إلى فرض الهيمنة األميركية عن طريق استعراض
القوة العسكرية .والثابت من قراءة التاريخ األميركي ،بعيدا ً عن ميل

الجمهوريين في العقود األخيرة إلى إشعال فتيل الحروب بشكل كبير؛
أن كل رئيس أميركي يترك بصمة في كتاب الرؤساء ،من خالل مغامرة
عسكرية أو عبر حرب تطبع تاريخه في البيت األبيض ،وذلك منذ حكم
وودرو ويلسون في العقد الثاني من القرن العشرين ،وصوغه المبادئ
التي ال تلبّي أ ّيا ً منها عدم الشرعية التي تعمل بها المنظمات اإلرهابية
في الوقت الراهن في المنطقة والعالم ،إلى باراك أوباما في مسته ّل العقد
الثاني من القرن الحادي والعشرين ،الذي شنّ ضربات عسكرية في
مختلف الدول ،سواء تلك التي خلّفها سابقوه ،في أفغانستان والعراق
وباكستان ،أو ضربات جديدة في ليبيا وسورية ،وأخيرا ً وليس آخراً،
الحرب الحديثة ال ُمعلنة ض ّد إرهاب «داعش».
وفي الواقع ،فإنه ما من خالفات جوهرية بين ترامب وغيره م ّمن
سبقوه ،ويجب أال نعقد آماال ً على أوهام بأنه يمكن لهذا الرئيس ،أن يقدّم
لنا جديدا ً مختلفاً ،أسو ًة لما توقعناه من سلفه أوباما.
يجسد أميركا بكامل عريها؛ ترامب هو أميركا التي خلعت ثوبها
فترامب
ّ
األنيق المن ّمق ،ويتميز أيضا ً بوصفه «ج ّراحاً» ،يحاول اجتثاث الورم
ٌ
ومعروف
شخص ال يرحم.
واستئصاله بال رحمة ومن دون مخدّر؛ إنه
ٌ
عنه خبثه ،فهو استطاع اإلمساك باللحظة التاريخية بما أُتيح له من
قوة ،إذ إنّ الشعبوية التي عرفها ،لم تكن سوى صدى لشعب موجوع
توجهاته كأنه يرشيهم ،بعد أن
مقهور يئنّ ويعاني الظلم ،فبدا في
ّ
تملّكتهم حالة تشبه الملل والتذ ّمر من النخبة الحاكمة ،واالنفصام الذي
تعانيه ،وجلوسها في قصرها العاجي بعيدا ً عن متطلبات واحتياجات
هذا الشعب وهمومه ،ومشاكله ،وطموحاته ...فكان أن انحاز هذا الشعب
إلى ذلك اآلتي من خلفية بعيدة عن السياسة ،واعدا ً بتقديم ك ّل جديد في
مؤسسة الحكم ،فق ّرر منحه صوته وثقته كذلك .فكانت هذه المسائل نواة
استقطاب اهتمامهم ،إذ خاطب فيهم الغريزة ولعب على وتر القلق والتردّد
التفسخ والتصدّع الذي يعاني منه
والوجدان العميق ،واجههم بحقيقة
ّ
المجتمع األميركي ،فأيّده حتى أولئك ـ غير الجمهوريين ـ الذين لم يف ّكروا
يوماً ،أو حتى يحلموا بتأييده من مختلف الشرائح االجتماعية.
وإضافة إلى ذلك ،فقد نجح ترامب ،في لملمة ك ّل القوى األميركية من
حوله ،تلك القوى التي أُحبط الكثير من مشاريعها السياسية .فمن يكره
السود لم يتم ّكن من ممارسة عنصريته ض ّد «أصحاب الجلود الداكنة» ـ
على ح ّد تعبيره ـ كما يحلو له ويرتجي ،فأتى هو بخطاباته وتوجهاته
ليوقظ العنصرية من سباتها العميق .هذا فضالً عن تشريحه مشكالت
البطالة ،وإلقاء الوعود الجتثاثها ،وتفصيله لكيفية معالجة اإلرهاب
العالمي والسعي بكامل قوته إلى القضاء عليه ،فضالً عن تعبيره السافر
عن كرهه النساء واحتقاره لهنّ .
لكن ،ماذا عن سياسته المتوقعة تجاه الشرق األوسط؟ هل سيغيّر
سياسة أسالفه سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين الذين يضعون
دوما ً أمن «إسرائيل» في سلّم أولوياتهم ،ويحرصون على ضمان خدمة
مصالحها في المنطقة ،وذلك منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؟
يشدّد ترامب في خطابه السياسي على أهمية القضاء على اإلرهاب،
واحتواء اإلسالم السياسي الذي يعتبره من أهم التهديدات التي تواجه
الواليات المتحدة األميركية ،لكن الالفت في تصريحاته األخيرة ،إعالن
رغبته في الحفاظ على استقرار منطقة الشرق األوس��ط ،ومنع حدوث
تغييرات جذريّة فيها ،ورف��ض قيام دول أو كيانات جديدة في هذه

المنطقة ،كونها تخالف مشروع الشرق األوسط الجديد الذي أعلنت عنه
اإلدارات األميركية السابقة ،ال بل عملت على تنفيذه.
يلب طموحات شعبه ديمقراطيا ً واجتماعياً،
فأن تكون سورية نظاما ً لم َّ
ال ينفي أن واقع استهدافه من قبل أبشع قوى ديكتاتورية ظالمية ،كان
نفسه موضوع تساؤل ،ويأتي ترامب اآلن ليضع الموقف األميركي نفسه
في موضع االنكشاف الحقيقي ،ف��إذا كانت أميركا تريد فعالً مواجهة
الدكتاتورية واإلرهاب ،لن تجد أمامها من خيار سوى الذهاب الستئصال
هذا اإلرهاب المتمثل بـ«داعش» ومثيالته وال شيء آخر.
ومن هنا ،يأتي تأكيد الرئيس القادم عزمه القضاء على «داع��ش»
وبشكل نهائي وسريع ،مستعينا ً بالدور العسكري لروسيا في سورية؛
فضالً عن استغالل دور نظام األسد في محاربة «داعش» ،والتركيز على
ضرورة مشاركة الحلفاء األوروبيين في هذه الحرب؛ خصوصا ً أن الدول
يتوجب عليها
األوروبية هي األكثر عرض ًة للهجمات اإلرهابية ،وهي التي
ّ
بذل الجهود واألموال واإلمكانيات العسكرية للتخلّص من خطر «داعش»
الماسة تكمن في احتواء
وتهديده الدائم لها ،في حين يعلن أن الحاجة
ّ
«اإلس�لام السياسي المتط ّرف» ،والسيطرة عليه ،وذلك بالتنسيق مع
الحلفاء في الشرق األوسط لكسر شوكة اإلرهاب .
كما يمكن لنا أن نستنتج من قراءتنا لخطاباته ،تشديده وإص��راراه
القضاء على اإلرهاب ومكافحته والتركيز على هزيمة «داعش» بدال ً من
التنحي عن منصبه ،واستبعاد قيامه بتدخل
الطلب إلى الرئيس األسد
ّ
عسكري مباشر في سورية ،فضالً عن احتمال تطبيق سياسته القائمة على
ٍ
نزاعات ال
رفض مبدأ التدخل اإلنساني ،وعدم إقحام الواليات المتحدة في
تم ّثل مصالحها ،واالكتفاء بضمان المصالح األميركية بالدرجة األولى ،مع
االستفادة من إضعاف النظام و«داعش» بهدف تحقيق أمن «إسرائيل».

إيران و«إسرائيل»

أما في ما يتعلق بالعالقة مع إيران ،فيعارض ترامب بشدّة االتفاق
النووي مع إيران ،ويعتبره أسوأ اتفاقية حصلت ،إذ إنه ينظر إلى إيران
بوصفها الراعي األول لإلرهاب اإلسالمي المتط ّرف ،فضالً عن إمكانية
حصولها على س�لاح ن��ووي ،ما يد ّلل على احتمال تفاقم السياسات
العدائية بين الواليات المتحدة وإي��ران في عهد رئيس ال يؤمن بشيء
اسمه «اإلسالم المعتدل».
ويتجلّى الر ّد على التمدّد اإليراني في المنطقة لدى ترامب من خالل
تقديم كل أشكال الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري لـ«إسرائيل»،
التي يعتبرها الحليف األول للواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط،
ويؤكد ترامب أنه ال ب َّد للواليات المتحدة من تأمين مصالحها وتدعيم
القومي ،عبر ردع إي��ران ووض��ع ح ّد لتعاظم ق ّوتها العسكرية،
أمنها
ّ
ومعارضة المساعي إل��ى إي��ج��اد تسوية بين «إس��رائ��ي��ل» والسلطة
الفلسطينية ،ألن مثل هذه التسوية قد ُتفقد «إسرائيل» شرعيّتها ،وتش ّكل
مكافأ ًة لما أطلق عليه ترامب اسم «اإلرهاب الفلسطيني» ،فضالً عن أنه
يسعى إلى تنفيذ وع��وده بنقل السفارة األميركية من «تل أبيب» إلى
القدس ،وإعالنها بالكامل عاصم ًة أبدي ًة لليهود ،وإجبار الفلسطينيين
على االعتراف بـ«إسرائيل» كدول ٍة نهائية لهم .من دون أن ننسى تأكيد
جاسون غرينبالت ،وهو المستشار األعلى للرئيس األميركي ،أن األخير
ال يعتبر توسيع المستوطنات «اإلسرائيلية» عملي ًة معيق ًة للسالم ،وقد

�صحافة عبرية
ال حاجة �إلى البحث عن عن�صر
«جهادي» في دوافع مطلق النار
ّ

كتب نداف أيال في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية:
ّ
شق الرئيس الروسي فالديمير بوتين طريقه بعد ظهر اإلثنين نحو
والدبلوماسي المعروف آلكسندر غربويدوف .وكان
للمسرحي
عرض
ّ
ّ
غربويدوف السفير األخير لروسيا الذي قتل ،وقد حصل هذا في 1829
في طهران .وفي طريقه إلى هناك ،تبيّن لبوتين أنه في الم ّرة األولى
منذئذ ،م ّرة أخرى اغتالوا سفيرا ً روس ّياً .هذه المرة في أنقرة.
مالبسات موت غربويدوف تشير إلى السبيل الذي يتبيّن فيه أن
الشرق األوسط لم يتغير تماماً :فبعد الحرب بين فارس وروسيا،
والتي أهانت فيها روسيا الفرس ،حصل الروس على حقوق الدفاع عن
المواطنين األرمن وغيرهم .فقد هربت امرأتان أرمينيتان ومخصيّان
من قصور الشاه اإليراني وتل ّقوا ملجأ ً في السفارة الروسية .رفض
غربويدوف تسليمهم للفرس الغاضبين ،الذين رأوا في ذلك اختطافا ً
لمسلمين على أيدي الك ّفار .فتج ّمع جمهور غفير حول السفارة ،قاتل
ض ّد قوة القوزاقيين الصغيرة التي كانت تحميه واقتحمت غرفة
شيعي
السفير حيث تمترس مع المرأتين األرمينيتين .وأعلن ُمال
ّ
بأنه توجد فتوى لقتله ،فأطاع الجمهور ،كما تدّعي المصادر الروسية
فارسي رأسه ووضعه على وتد .أما جثته
بلغة أدبية .أخذ بائع كباب
ّ
َف ُسحلت في شوارع طهران.
ّ
متدخلة م ّرة أخرى في الشرق األوسط .وهي مستعدّة ألن
روسيا
تدفع ثمنا ً
ّ
لتدخلها في سورية ولتأييدها نظام بشار األسد .وهي تدفع
أثمانا ً باهظة .القيصر الحالي في موسكو ،فالديمير بوتين ،ال يخجل
من القياصرة األك ّفاء في الماضي ،وقد أهان أردوغان واألتراك بعد
إسقاط الطائرة القتالية الروسية .ومثلما في حينه ،فإن الجماهير
التركية ـ اإلسالمية والعلمانية على ح ّد سواء ،من مؤيّدي أردوغان
ومؤيّدي عد ّوه اللدود فتح الله غولن يمقتون روسيا .وليس عبثا ً إن
كان من ّفذ االغتيال رجل قوات األمن التركية.
إنّ الضغينة تجاه الروس وجرائم الحرب في سورية هي ظاهرة
عموم تركية ،عموم س ّنية ،وال حاجة للبحث عن عنصر «جهاديّ » (هذا
أيضا قائم) في دوافع مطلق النار .يوجد احتفال كامل في العالم وفي
«إسرائيل» حول الكفاءة المثيرة لالنطباع لدى بوتين في استخدام
القوة ،ولكن يوجد تجاهل لالثمان الستخدام القوة :طائرة يُسقطها

«داعش» في طريقها من سيناء ،إسقاط الطائرة الروسية ،هذا االغتيال
وغيره وغيره .فالس ّنة لن ينسوا للروس ارتباطهم بإيران ،بالشيعة
وبالعلويين ،واألثمان ستكون بعيدة المدى.
في المدى القصير ،أوضح أردوغان وبوتين على الفور ،بطريقتهما،
بأنهما ال ينويان جعل هذه اللحظة «لحظة فرانس فرديناند ،على اسم
االغتيال االكثر فتكا ً في التاريخ ،ذاك الذي أدّى إلى الحرب العالمية
األول��ى» .ال يوجد أيّ سبب .فبوتين أه��ان أردوغ��ان حول إسقاط
الطائرة الروسية لدرجة أن أنقرة اختلقت قصة كاذبة تقول إن حادثة
الطائرة قامت بها طائفة غولن ،الذريعة الدائمة للرئيس وكبش الفداء
لك ّل أمر سيّئ يحصل في تركيا ،من حالة الطقس وحتى أزمة السير في
اسطنبول .طالما كان السلطان في أنقرة والقيصر في موسكو يتفقان،
فال يوجد احتمال كبير للتصعيد .في  1829كان ينبغي على الشاه
الفارسي أن يبعث بأكبر ذخائره« ،جوهرة الشاه» 88 ،قيراط ،إلى
القيصر الروسي .وقد منع هذا الحرب؛ أما هذه الم ّرة ،فال حاجة حتى
إلى هذا.

م�صالح الدول الثالث �أقوى
من ّ
كل حادثة حتى لو كانت قتل �سفير

كتب يوسي ميلمان في صحيفة «معاريف» العبرية
اغتيال السفير الروسي في أنقرة لن يؤ ّثر على اإلجراءات العسكرية
– السياسية واالستراتيجية في سورية ،وال على عالقات روسيا
وتركيا.
فمن ّفذ االغتيال ،الذي ص ّفاه رجال الحراسة ،هو خ ّريج أكاديمية
الشرطة وكان سعى إلى االحتجاج على «مذبحة الشعب التي ترتكبها
روسيا ونظام األسد بإسناد من إيران والميليشيات الشيعية التي
توجهها» .كما سعى بذلك إلى االحتجاج على موقف حكومة بالده
ّ
التي تقف غير مكترثة أمام مشهد فظائع الحرب ،وعمليا ً غيّرت في
األشهر األخيرة سياستها وهي تتعاون مع روسيا ،وإيران واألسد.
يمكن التقدير بأنّ هدف من ّفذ العملية كان أيضا ً ـ وربما أساسا ً
المس بالعالقات بين أنقرة وموسكو .فهذه العالقات آخ��ذة في
ـ
ّ
التحسن في الفترة األخيرة ،بعد التوتر الذي كان بين الدولتين قبل
ّ
أكثر من نصف سنة ،على إثر إسقاط سالح الج ّو التركي طائر ًة قتالية

روسية في سماء سورية .ومنذ أمس اتصل الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان بنظيره الروسي فالديمير بوتين ،اعتذر عن الحادثة
وشرح مالبساتها ،واعدا ً إياه بالتحقيق فيها بجذرية وتقديم ك ّل من
كان شريكا ً في االغتيال إلى المحاكمة.
سارعت مصادر في تركيا إلى تحميل مؤيّدي فتح الله غولن،
الخصم المرير ألردوغان ،المبعَد في الواليات المتحدة بالمسؤولية
عن الحدث .فقد ا ّتهم أردوغان رجا َل غولن بالمسؤولية عن االنقالب
العسكري الذي ُن ّفذ ضدّه في الصيف ،وفي أعقابه فتح موجة من
التطهيرات واالعتقاالت ض ّد ّ
ومؤسساته.
منظماته
ّ
كشف االغتيال أمام الكاميرات التي خلّدت الحدث في المعرض
الذي عُ رض فيه «روسيا في نظر االتراك» ـ قصورات الحراسة ،سواء
لروسيا أم لتركيا .فالسفير لم يكن محروساً .وإذا كان ،فإنّ ح ّراسه لم
يكونوا قريبين منه ،ور ّد فعلهم كان بطيئاً .كما أنّ قدرة المن ّفذ على
إدخال مسدّس إلى المكان ،فيما ليس واضحا ً إذا كان قد اجتاز تفتيشا ً
أمنياً ،يشير إلى إهمال كبير.
ولكنّ حادثة كهذه أو تلك ال يمكنها أن تحرف عن مسارها استراتيجية
ّ
مخططا ً المحادثات في
الدول ذات الصلة .فمنذ اليوم ستفتتح كما كان
موسكو بين وزراء خارجية روسيا ،تركيا وإيران ،للبحث في مسار
سياسي لسورية ،بعد أن «سقطت في يد نظام األسد».
ّ
إن مصالح الدول الثالث أقوى من ك ّل حادثة ،حتى لو كانت قتل
سفير .في الواقع الجديد الذي يتبلور في سورية ،تؤدّي تركيا دورا ً
ثانوياً .فك ّل ما يعني أردوغ��ان منع إقامة كيان ك��رديّ مستق ّل أو
شبه مستق ّل ،يكون له تواصل إقليمي على طول الحدود التركية ـ
السورية.
مع «احتالل» حلب ،حيث قصفت طائرات سالح الج ّو الروسي
بال تمييز المقاتلين المسلّحين و«المدنيين»« ،المستشفيات ودور
األيتام» ،تعرض روسيا بوتين وحشيّتها وتصميمها عديم الكوابح
لتحقيق أهدافها.
هكذا بالضبط عمل بوتين عندما قمع التم ّرد الشيشاني قبل أكثر من
عرض .واألسد وسورية هما فقط المرحلة األولى في الطريق للعودة
إلى روسيا القديمة :تثبيت روسيا كق ّوة عظمى في الشرق األوسط،
ال سيما أمام الفراغ الذي تخلّفه السياسة الهزيلة للرئيس األميركي
باراك أوباما وعدم اليقين بالنسبة إلى نوايا الرئيس المنتخب دونالد
ترامب.

أتى هذا اإلعالن متزامنا ً مع تصريح وزير البنية التحتية «اإلسرائيلي»
يوفال شتاينيتس بأن فوز ترامب سيؤدّي إلى توسيع االستيطان .وكون
ترامب اآلن ض ّد اإلسالم الذي ال يعرف حقيقته وال يدرك كنهه ،لكن كرهه
يصب في مصلحة أميركا الداخل التي تخدم معركته االنتخابية ـ
اإلسال َم
ّ
أي الشعب الذي يكره المسلمين ـ وهو موقف «إسرائيلي» صرف ،ال ب ّد أن
نأخذ في االعتبار ،تصريح وزير التعليم في كيان االحتالل «االسرائيلي»
نفتالي بينيت ،من أن فكرة الدولة الفلسطينية انتهت عملياً ،بعد انتخاب
الجمهوري دونالد ترامب رئيسا ً للواليات المتحدة.

تركيا

أما في تركيا ،فيبدو أن أنقرة لن تتردّد في تقديم اإلخوان «قرابين»
بهدف بناء عالقة أفضل مع الواليات المتحدة في عهد ترامب ،خصوصا ً
بعد وعد هذا األخير بوضع تنظيم اإلخ��وان ،الذي تح ّول إلى ما يشبه
الدولة ،في ك ّل من تونس وليبيا واليمن ومصر وسورية ،على الئحة
اإلرهاب؛ وذلك بعد أن كان أردوغان ـ عضو الناتو ـ مستع ّدا ً لرفع اآلذان
فوق مآذن كافة الجوامع التركية ،إبان فورة «الربيع العربي» ،في إطار
التقاء اإلسالم مع مصلحة أميركا بهدف السيطرة على الشرق األوسط.
هنا نستطيع القول إنّ ترامب لن يخون أميركا ،بل قد يكون يح ّثها على
يفض إلاّ
الذهاب في طريق تقليل هذا الهدر في الدمار والسالح الذي لم
ِ
إلى المزيد من القهر والدماء ،ما يت ّفق مع منطقه الذي يؤكد فيه صحة
وقوفه وأوروبا على جبهة واحدة ،لكن حتما ً ليس بالكلفة نفسها .ي ّتضح
يجسد تعبيرا ً للشخصية األميركية الحقيقية 100
لنا هنا ،كم أنّ ترامب
ّ
في المئة ،ال بل أكثر ،إنه ذلك اليانكي االستعماري اليميني والرأسمالي
بامتياز ،ال يتردّد في القيام بأيّ شيء يخدم مصلحة أميركا من الداخل
اقتصاديا ً وعسكرياً.
فهل ستتص ّرف الواليات المتحدة بعد ك ّل هذا التاريخ الحافل من فكّ
االرتباط مع نزعتها اإلمبراطورية ،أم أنها ستبقى في عهد ترامب ومَن
قبله ومَن بعده وفيّة النتمائها اإلمبراطوري؟ وهل سوف يأتي ترامب
بالمعجزات ،أم أنه سيبدأ بالتدمير والقضاء على ك ّل ما لم يتسنّ لسلفه
تدميره؟ هل أن قدر أميركا أن تكون خشبة الخالص للعالم ،وتتح ّمل
الكلفة البشرية واالقتصادية والمادية والعسكرية ،فقط بهدف تغطية
نزعتها اإلمبراطورية وتبريرها؟
ما من شكٍ في أن أسلوب ترامب سيأتي قاسيا ً في كثير من األحيان
واألماكن ،خصوصا ً ض ّد اإلره��اب ،ونحن ال ننكر خوف األميركيين من
اإلسالميين ،لكن ،وفي حال نجح في تنفيذ وعودِه الداخليّة ،وساهم في
تحسين الواقع االقتصادي للشعب األميركي ،وح َّد من تد ّفق الالجئين
عبر بناء جدار العار الذي أصبح رائجا ً في عدد من دول العالم في اآلونة
األخيرة ،وح ّقق المزيد من المكاسب االقتصادية واالجتماعية والصحيّة،
كسب دع��م غالبية األميركيين
فإنه سيستغ ّل ه��ذه النجاحات ف��ي
ِ
وتأييدها ،وذلك بغض ال ّنظر عن مدى التغيير الذي ُيح ّققه في السياسات
الخارجية ،خصوصا ً أنّ المل ّفات المتعلّقة بالشأن الداخلي لعِ بت دورا ً
بارزا ً في إيصال ترامب إلى البيت األبيض ،ليكون بذلك قد عبّر عن اآلمال
الكبيرة التي عقدها عليه الناخبون األميركيون كرج ٍل اقتصاديّ مح ّنكٍ
وناجح ،قاد ٍر على تطبيق خبراته ونجاحاته في مجال المال واألعمال
عملي لتشمل الواليات المتحدة بأسرها .
بشكل
ّ

