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مس��ؤولية بريطانيا عن التطهير العرقي اإلس��رائيلي في فلس��طين
بقلم :ديفيد كرونين
يميل أنصار إس���رائيل من بين النخبة البريطانية الحاكمة إلى ترديد
الكليش���يهات عن الدولتين – بريطانيا وإس���رائيل -اللتين تتقاسمان
القيم ذاتها.
ُ
إذا كانت الس���رقة والنهب تعتبران ِقيما ،فسيكون لهذه االزمة التي
يكررونها صدى من الحقيقة حقا.
مع ذلك ،فإن توقع األمانة والش���فافية الكاملة من حكومة تيريزا ماي
لن يكون واقعيا .ولذلك ،فإن من غير المفاجئ أن يكون أحد زمالئها في
مجلس الوزراء قد تمنى إلس���رائيل عيد ميالد س���عيدا ببلوغها سبعين
عاما ،بينما يبش���ر كل الوق���ت بالتزامه "بالعدالة والرحمة والتس���امح".
والذي يرسل هذه التهنئة هو غافن ويليامسون ،وزير الدفاع البريطاني،
بينما تقوم إسرائيل بذبح المتظاهرين الفلسطينيين العزل في غزة.
الجزء المهم ال���ذي يتم حذفه من الخطاب حول "القيم المش���تركة"
هو أن إس���رائيل وبريطانيا تتحمالن مس���ؤولية مشتركة .فبينما كانت
القوات الصهيونية مسؤولة بشكل مباشر عن النكبة  -التطهير العرقي
لفلس���طين في العام  - 1948كان الذي س���هل جرائمه���اَّ ،
وحرضها على
ارتكابها في بعض الحاالت ،هو السلطات البريطانية.
النقطة األول���ى المهمة هي أن "الهاغاناة" ،الميليش���يا الصهيونية
الرئيس���ة في ذلك الوقت ،كانت قد تدربت إلى حد كبير على يد القوات
البريطانية عندما حكمت بريطانيا فلس���طين ف���ي الفترة بين الحربين
العالميتين.
على الرغم م���ن أن "الهاغاناة" كانت غير قانوني���ة ،فإن البريطانيين
اعتم���دوا عليه���ا عن���د القي���ام بعمليات نص���ب الكمائن ض���د الثوار
الفلسطينيين في فترة الثالثينيات.
كم���ا قدم���ت "الهاغاناة" اآلالف م���ن الرجال الذين انضم���وا إلى قوة
الش���رطة الموازي���ة "ب���دوام جزئي" الت���ي جمعها البريطاني���ون أثناء
محاولتهم س���حق الثورة الفلس���طينية ،وتم جلب ق���ادة الهاغاناة إلى
"فرق ليلية خاصة" بقيادة أوردي وينجيت ،الضابط البريطاني المعروف
بعنفه بشكل خاص.
عمل وينجيت عن كثب مع اس���حق تس���اده ،قائد عصابات "البالماخ"
الذي أصبح فيما بعد ش���خصية عس���كرية رئيس���ة خ�ل�ال النكبة وأحد
مؤسسي الجيش اإلسرائيلي.
ويع���زى الفضل في تعاون الثالثينيات بين الطرفين إلى ييغال ألون،
وهو جنرال أصبح سياس���يًا رفيع المس���توى ،أخرج قوات "الهاغاناة من
خنادقها ومن وراء أسالكها الشائكة إلى الحقل المفتوح ،وهو ما جعلها
تتبنى نوعًا أكثر نشاطًا من الدفاع".
يعني هذا أن وينجيت ،الذي كان ش���خصا غريب األطوار والذي تمتع
بدعم من رؤس���ائه في فترة حرجة ،س���اعد في تشكيل تكتيكات وفكر
الرج���ال الذين قام���وا بتجريد الفلس���طينيين من ممتلكاتهم قس���رًا
وطردهم من ديارهم في العقد التالي.

بال حول وال قوة

كانت العالقة بي���ن بريطانيا والحركة الصهيونية معقدة بوضوح.
فمن خ�ل�ال إعالن بلف���ور ،الع���ام  ،1917تولت بريطاني���ا دور الراعي
اإلمبراطوري للمش���روع الصهيوني .وتم تنفيذ سلسلة من اإلجراءات
لتعزيز جهود االس���تعمار في فلس���طين .ومع ذلك ،ل���م يكن إيقاع
األحداث س���ريعًا بما فيه الكفاية في نظر العناصر األكثر تطرفًا في
الحركة الصهيونية.
ولما كانوا غير سعيدين بأن دولتهم اليهودية المبتغاة لم تتأسس
بعد ،بدأت مجموعتان صهيونيتان مس���لحتان (أرغون وليحي) في شن
حرب عصابات ضد بريطانيا في أربعينيات القرن الماضي.
وأدت االضطرابات التي تلت ذلك والضعف األكثر عمومية الذي أصاب
اإلمبراطوري���ة إلى جع���ل بريطانيا تقرر التخلي ع���ن الوالية (االنتداب)
التي منحتها لها عصبة األمم وحكمت فلسطين بموجبها.
لك���ن النكبة كان���ت جارية فعليا قب���ل وقت طويل م���ن الموعد الذي
حددته بريطانيا إلنهاء حكمها في فلسطين 14 :أيار .1948
وكان عل���ى البريطانيي���ن ،طالما ظلوا في فلس���طين ،الت���زام بحماية
الفلسطينيين من األذى.
لك���ن البريطانيين نكثوا بالتزاماتهم .وفي  9نيس���ان من ذلك العام،
نف���ذت القوات الصهيوني���ة فورة من عمليات القتل في دير ياس���ين،
القرية الفلسطينية القريبة من القدس .وأقر آالن كانينغهام ،المفوض
البريطاني الس���امي في فلس���طين ،بأن "عمليات قت���ل جماعي متعمد
ض���د المدنيين األبرياء" قد وقعت ،ولكنه قال إن القوات البريطانية "لم
تك���ن في وضع يمكنها من اتخاذ إجراء في هذا الش���أن بس���بب قوتها
المتالشية والتزاماتها المتزايدة".
من بين حوالى  800.000فلس����طيني س����يطردون أو يفرون من منازلهم
بس����بب الهجوم الصهيوني ف����ي العام  ،1948كان أكثر م����ن  400.000قد
ُ
شردوا ونزحوا عن قراهم مسبقا بحلول الوقت الذي غادر فيه البريطانيون.

هل كانت بريطانيا عاجزة حقًا؟

ف���ي الع���ام  ،1948كان هناك حوال���ى  100.000جن���دي بريطاني في
فلسطين ،إلى جانب قوة شرطة بقيادة بريطانيا .وكان لدى "الهاغاناة"
حوالى  50ألف عضو ،ولو أن حوالى نصف هذا العدد فقط هم الذين ربما
كانوا مقاتلين ناشطين.
وهكذا ،يكون االس���تنتاج الحتمي هو أن بريطانيا كانت تستطيع أن
تحول دون المعاناة الفلسطينية ،لكنها اختارت أن ال تفعل.

"فليتقاتلوا حتى النهاية"

كان األمر ببس���اطة قضية تقاعس عن العمل .وفي  20نيس���ان ،1948
أرس���ل س���يريل ماريوت ،القنصل البريطاني العام في حيفا ،برقية إلى
المس���ؤولين في لندن إلطالعهم على الوضع األمني الذي كان يواجهه.
وأش���ار إلى أنه من المتوقع أن تهاجم القوات الصهيونية مدينة حيفا،

المدين���ة الحيوية ذات األهمية االس���تراتيجية ،خالل اليوم أو اليومين
المقبلين.
وأض���اف في برقيته إن أولوية الجي���ش البريطاني تتمثل في حماية
"الطرق والمنش���آت" التي تعتب���ر ضرورية إلجالء الق���وات البريطانية،
وحالما يتم تحقيق هذا الهدف ،فإن بريطانيا "ستسمح لليهود والعرب
بأن يتقاتلوا حتى النهاية في األجزاء األخرى من المدينة".
وفي الطري���ق تجاهل���ت التعليمات بالس���ماح لألط���راف المتحاربة
"بالتقاتل حت���ى النهاية" كيف كانت عصابات "الهاغاناة" أقوى عدديًا
ّ
ومجهزة بأسلحة أكثر حداثة مما لدى القوات العربية.
عندما وقع الهجوم ،اس���تولت القوات الصهيونية بس���رعة على جزء
كبير م���ن حيفا .ورفض الجنرال البريطاني ،هيو س���توكويل ،الس���ماح
للتعزي���زات العربية بالتقدم نحو المدينة .كم���ا أمر القوات البريطانية
أيضًا باالنسحاب.
ثم أمر س���توكلويل القوات العربية بنزع س�ل�احها .وطلب من "جميع
الذكور العرب" التجمع في مكان معين حددته قوات "الهاغاناة" ،بحيث
يمكن طرد هؤالء الرجال "تحت السيطرة العسكرية".
واش���تكى القادة الفلسطينيون في حيفا من أن الظروف التي فرضها
س���توكويل كانت غير عادلة .لكن البريطانيين طلبوا من الفلسطينيين،
من دون أي بديل قابل للتطبيق ،مغادرة المنطقة.
بينم���ا كان المواطنون الفلس���طينيون يفرون –فق���ط بالمالبس التي
ُ
يرتدونها حس���ب ما ذكر -قامت ق���وات "الهاغاناة" بإط�ل�اق النار على
سيارة إس���عاف ،وبنهب مستشفى ،واالس���تيالء على محتويات منازل
الفلسطينيين .ومرة أخرى ،ظل البريطانيون في موقف المتفرج.
من خالل ترك الفلس���طينيين بال أي خيار س���وى مغ���ادرة حيفا ،كان
ستوكويل شريكا في عملية الطرد الجماعي ألهلها .وساعدت السيطرة
الصهيونية على حيفا ،والتي قام س���توكويل بتس���هيلها ،في تحويل
المدينة إلى ما وصفه دافيد بن غوريون بـ"المدينة الجثة".
وهنا ،يجب التأكيد على أن بن غوريون كان يحبذ تحويل المجتمعات
الفلسطينية إلى مدن جثث .وقد توقع أن يتم تكرار "النجاح الصهيوني"
الذي تحقق في حيفا في جميع أنحاء فلسطين.
في غضون بضعة أس���ابيع بعد ذلك ،أعلن بن غوريون رسميًا تأسيس
دولة إسرائيل .وأصبح أول رئيس للوزراء فيها.
لكن مش���اركة بريطانيا في فلس���طين لم تنته عندما تخلت عن والية
عصب���ة األمم .فعلى مدى معظم العقود الس���بعة التي مضت منذ قيام
إسرائيل ،قدمت بريطانيا لها المساعدات العملية والخطابية.
ول���م تكتف النخب الحاكمة في بريطاني���ا بدورها في تمكين تجريد
الفلس���طينيين من أراضيهم ف���ي العام  .1948وإنم���ا قامت بإطالة أمد
معان���اة الفلس���طينيين وتفاقمها ،بينم���ا تواصل الزع���م أنها تؤمن
بالعدالة.

عن موقع "االنتفاضة االلكترونية"

سيكون لنقل السفارة األميركية الى القدس تداعيات خطيرة
بقلم :آدم تايلور*
في ضوء قرارات السياسة الخارجية الكبرى التي أعلنتها إدارة
الرئيس ترامب خالل األس���ابيع القليلة الماضي���ة ،يبدو أن نقل
الس���فارة األميركية في إسرائيل رسميًا من تل أبيب إلى القدس
لم يحظ باهتمام كبير.
نقل الس���فارة خطوة تاريخية ،وربما مثيرة لالنفجار ،وستكون لها
تداعي���ات إقليمية خطيرة .لكنها ربما تس���لط الض���وء بوضوح على
المبدأ األساس���ي في سياس���ة ترامب الخارجية ،وهو« :اتخاذ قرارات
سياسية خارجية الفتة تروق لقاعدته االنتخابية في الداخل ،لكنها
مسببة لصعوبات دبلوماسية ضخمة ومشكالت على المدى الطويل».
ويمكن وصف ذلك بعبارة «اشتر اآلن وادفع الحقًا» ،وهي عبارة
تنطبق حرفيًا ومجازيًا؛ ففي حالة نقل السفارة إلى القدسّ ،
أصر
ترامب على أن بمقدوره بناء س���فارة جدي���دة مقابل ثمن زهيد
ببصيرته التجارية.
فعلى س���بيل المث���الّ ،
كرر ،الخميس الماضي ،أمام حش���د في
والية إنديانا ،وعده بتقليص تكلفة نقل السفارة من مليار دوالر
إلى نحو  400ألف دوالر فقط.
وهذا صحيح تمامًا إذا نظرنا على المدى القصير ،فقد كش���ف
كل من الف���داي موريس وروث إجالش ف���ي تقريرهما الصحافي

بصحيفة «واشنطن بوست» الش���هر الجاري أن الـ 400ألف دوالر
هي تكلف���ة المرحلة األولى فق���ط من نقل الس���فارة إلى مبنى
القنصلية القائم في القدس ،لكن ذلك سيكون على األرجح مقرًا
مؤقتًا .وبناء مبنى دائم أكبر بكثير للس���فارة األميركية ،وإنفاق
أكث���ر من ملي���ار دوالر لفعل ذلك ،يمكن أن يس���تغرق  10أعوام
أخرى ،وحينئذ لن يكون ترامب في المنصب.
ولعل التباهي الخاطئ من جانب ترامب مؤش���ر موحي بشأن ما
يعتبره تكاليف فعلية لقراراته بش���أن السياسة الخارجية .لكن
األكثر أهمية هو أنه يبدو غير مقدر للتكاليف السياس���ية على
المدى الطويل أيضًا.
وترامب مثل كثير من الرؤس���اء قبله ،وصلوا إلى الس���لطة على
وع���د ببذل جهود مضنية وانتهاج طريق���ة جديدة لحل الصراع
اإلس���رائيلي -الفلس���طيني ،الذي وصفه بأنه «أصعب الصفقات
كاف���ة» ،من أجل التوصل إلى س�ل�ام دائم .لك���ن إدارة ترامب لم
تعلن بعد عن خطتها من أجل الس�ل�ام ،وقد رفض المس���ؤولون
الفلس���طينيون إج���راء محادثات مع نظرائه���م األميركيين منذ
إعالن ترامب قرار نقل سفارته في ديسمبر الماضي.
وج���اء افتت���اح الس���فارة ،االثني���ن الماض���ي ،قبي���ل إحي���اء
الفلسطينيين لذكرى نكبة إعالن قيام إسرائيل في العام .1948
وق���د انطلقت احتجاجات حاش���دة في غزة منذ أس���ابيع ،وردت

عليها إس���رائيل بعنف ،ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات عارمة
خالل األسبوع الجاري احتجاجًا على نقل السفارة.
ّ
وجل ذلك يش���كل داللة أخرى عل���ى أن الواليات المتحدة قد ال
تصبح ف���ي نهاية المطاف طرفًا محايدًا في أي اتفاقات بش���أن
السالم في الشرق األوسط ،وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى
حل دائم .لكنها مش���كلة قد تستمر لس���نوات وتتعامل معها
إدارات أخ���رى ،أما اآلن ،فترامب لديه المصفقون الذين يريدهم
في الداخل وفي إسرائيل.
وال تقتص���ر النظ���ر القاصرة لترامب على الصراع اإلس���رائيلي
الفلس���طيني ،بينم���ا يته���م البعض مث���ل ،العالم السياس���ي
الفرنسي برونو تيرتريس ،الرئيس األميركي بعدم امتالك خطة
طويلة األمد أو استراتيجية.
ويب����دو أن ذلك ينطبق أيضًا على توجه ترامب إلى عقد محادثات
س��ل�ام مع زعيم كوريا الش����مالية كيم جون����ج أون ،فمن المزمع أن
يلتقيا في الثاني عش����ر م����ن حزيران في س����نغافورة ،وهو حدث
سيمنح ترامب قدرًا كبيرًا من التغطية التلفزيونية التي يحبذها.

عن «واشنطن بوست»
*كاتب بريطاني متخصص في الشؤون الخارجية.

صانع الملوك الجديد في العراق..
بدأ مقتدى الصدر ،رجل الدين الش���اب الذي يحمل على عاتقه
إرثًا عائليًا أثقل من إنجازاته الخاصة ،مس���عاه نحو السيادة بعد
ش���عور
اإلطاحة بصدام حس���ين .وقد بنى هذه المس���اعي على
ٍ
متنام بالوطنية ،ومعارضة شديدة للهيمنة األجنبية ،ورغبة في
ٍ
القتال.
وانتقد الش���خصيات السياس���ية المدعومة من إيران أو التي
يروج له���ا األميركي���ون باعتبارها غير جديرة بالقي���ادة .فقال:
"الناس الذين يستحقون الحكم هم الذين بقوا هنا" ،وقد أرسل
الموالين له لمحاربة القوات األميركية بشكل متكرر في السنوات
األولى لالحتالل األميركي.
تعك���س األلق���اب الت���ي حص���ل عليه���ا من المس���ؤولين
األميركيين ش���هرته المتزايدة :مع م���رور الوقت ،تحول من
"متم���رد فوضوي" إل���ى "خارج عن القان���ون" ،مطلوب من قبل
الحكومة األميركية.
اآلن ،يس���تعد الص���در لنيل لق���ب جديد :صان���ع الملوك ،بعد
قيادته الئتالف سياس���ي حق���ق تقدمًا مبكرًا ف���ي االنتخابات
الوطنية في العراق .لم يخض الصدر االنتخابات ،لكنه قد يكون
قادرًا على اختيار الزعيم العراقي التالي.
إذا اس���تمرت نتائج االنتخابات على هذا الحال ،فإنها ستظهر
ً
تطورًا مذهال للصدر ،إذ تؤش���ر لتحوله م���ن زعيم مهاب إلحدى
الميليش���يات الشيعية إلى زعيم سياسي شعبي ينبذ الطائفية
المتجذرة في العراق.
إن التحال���ف الذي جمعه م���ن أجل االنتخاب���ات ،والذي يضم
ش���خصيات شيوعية وعلمانية ،يمكن أن يقلب النظام السياسي
للعراق ،ويقلص من نفوذ الواليات المتحدة وكذلك إيران.
وقال أحمد الميالي ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد،
إن صورة الصدر تحولت من مس���لح طائف���ي إلى زعيم قومي في
أعقاب هجمات تنظيم الدولة اإلس�ل�امية ف���ي العام  ،2014التي
مكنت هذا التنظيم المتطرف من السيطرة على مساحات كبيرة
في شمال وغرب العراق ،بحسب الصحيفة األميركية.
اس���تغل الصدر قوته العظيمة لتعبئة مئات اآلالف من الناس
لحركة احتجاج شعبية مستمرة تدعو إلى إصالحات سياسية.
ّ
"احتج
وقال ميال���ي" :بدأ بالمطالب���ة بما يطالب به الش���ارع".
معهم وواجه جميع العراقيين بلغة بس���يطة يفهمها الجميع".
لغة "أنا واحد منكم ،وليس من النخبة".

وأض���اف ميالي" :لقد منحه هذا المزيد من المؤيدين ،أكثر من
ذي قبل".

شعبية الصدر
ف���ي أعقاب الغزو األميركي للعراق مباش���رة ف���ي العام ،2003
اس���تمد الصدر ش���عبتيه من اسم عائلته الش���هير .كان والده،
آي���ة الله العظمى محمد صادق الصدر ،رجل دين موقر اغتيل مع
اثنين من أبنائه على يد قوات األمن العراقية في العام .1999
في فوضى ما بعد الغزو ،اس���تغل الصدر األصغر ش���بكة والده
ليقدم الدعم واإلعانة لسكان أكثر األحياء فقرًا في بغداد.
كتب الكاتب ومراسل صحيفة الواشنطن بوست أنتوني شديد
في كتابه " "Night Draws Nearال���ذي يعد تأريخًا للغزو الذي
قادته الوالي���ات المتحدة للعراق وما أعقبه من حوادث" :أصبحت
منظمت���ه التي اعتنقت أف���كار أبيه القومية نوع���ًا ما معبرة عن
حركة الش���ارع ،ابتداء م���ن األحياء العراقية المش���ابهة للباريو
اإلسبانية ،وهي األحياء التي تشبعت بمعاداة السلطة الشيعية
التقليدية والقوة التي تمثلها تلك العائالت".
وأضاف ش���ديد" :كان الصدر متميزًا ع���ن المنفيين العراقيين
العائدين الذين كانوا يبحثون عن الس���لطة في بغداد ألنه بقي
في العراق خالل أسوأ مراحل القمع التي مارسها صدام حسين".
"على غ���رار الفقراء الش���يعة ،عانى الصدر من الخس���ائر :كان
والده ،إخوت���ه ،والعديد من أقاربه اآلخرين ش���هداء .تكلم مثل
المحرومين؛ حتى أنه بدا مثلهم".
تح���ول خطابه  -المتمثل في التم���رد ومقاومة النفوذ األجنبي
 إل���ى مواجهة عنيف���ة حيث قاد جيش المه���دي التابع للصدرانتفاضات ض���د التحالف ال���ذي تقوده الوالي���ات المتحدة في
العديد من المدن العراقية وأصبح واحدًا من أكثر الميليش���يات
مهابة خالل سنوات الحرب األهلية الطائفية في العراق.
بعد س���نوات من التقاعد الذي فرضه على نفسه من السياسة،
عاد الصدر بش���كل درامي إلى األضواء قبل عدة سنوات ،متشبثًا
بحركة احتجاج ضد فس���اد النخبة السياسية في العراق ،تطالب
بتشكيل حكومة جديدة.
بحلول ش���باط  ،2016تولى الصدر دورًا مهيمنًا في المظاهرات،
حيث أظهر موهبته في انتهاج سياس���ة حافة الهاوية وتعزيز
ش���عبيته وقدرته على قيادة الش���ارع .نظم أنصاره احتجاجات
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مقتدى الصدر.

جماهيرية قامت باقتحام جدران المنطقة الخضراء المحصنة في
بغداد ،حيث قام رجال الميليش���يا الذين أعادوا تسمية أنفسم
باسم "ألوية السالم" بتأمين محيط المنطقة.
عندما دخل الصدر بنفس���ه إلى المنطقة الخضراء ،كانت لحظة
غنية بالرمزية :رجل الدين المنشق ،الذي استبعد ووصم من قبل
المؤسس���ة واستهزأ به من قبل الغرب باعتباره سياسيًا متطرفًا،
تمش���ى في معقل النخب السياس���ية في العراق .الجنود الذين
كانوا هناك لحراسة المكان تقبلوا وجوده ،وقبل جنرال يده.
ف���ي الخيام االحتجاجية ،قام الص���در بتنفيذ خدعة أخرى غير
متوقعة ،إذ سعى الكتساب ثقة الحركات العلمانية واإلصالحية
لتش���كيل تحالف غير ع���ادي يتحدى النظام السياس���ي الجامد
المتصلب في العراق ،ويزيد م���ن فرصة المتنوعة في انتخابات
يوم السبت.
وحص���ل على حلفاء ج���دد لقاعدته السياس���ية المتنامية من
المؤيدي���ن ،وهي حركة تتميز بنوع من ال���والء الذي كان يتمتع
به والد الصدر قبل جيل مضى سمح لرجل الدين الشاب بالخروج
من ظل عائلته.
وقالت ميالي" :إنهم يتبعونه ألنهم مقتنعون به".

عن "واشنطن بوست"

حل الدولتين :رؤية أميركية مختلفة
بقلم :عاطف الغمري
ضمن عدد كبي���ر من الدراس���ات والتقارير لمجموعة
متنوعة من مراكز الفكر السياس���ي ،لسياس���ة الرئيس
ترامب في الش���رق األوسط ،خرجت إلينا آراء وتحليالت،
لم تس���تطع تجاوز قراره بنقل الس���فارة األميركية إلى
القدس ،وقضية حل الدولتين.
من بينها ،ما نش���ره معهد األم���ن القومي Institute
 For National Securityمن دراس���ة بعنوان «الش���رق
األوس���ط :أفكار متجددة عن تحدي���ات طويلة المدى»،
ً
تقول :إن منطقة الش���رق األوس���ط الت���ي عرفت طويال
بأنها منطقة معقدة ،فإنها تبدو اآلن أكثر تعقيدًا.
وفي إطار ط���رح المعهد للتحدي���ات التي تواجهها
المنطق���ة ،فقد ضمنها :برنامج إي���ران النووي ،وإرهاب
"داع���ش" ،واحتم���االت إيج���اد ح���ل دائ���م للقضي���ة
الفلس���طينية ،يقوم على مبدأ ح���ل الدولتين ،وعالقات
إسرائيل بالعالم العربي بشكل عام.
واقتراب���ًا من ه���ذا الطرح ،ج���اء تقرير مرك���ز الفكر
السياس���ي الذي يع���رف باس���م «برنامج أمن الش���رق
األوس���ط» ،وال���ذي تحدث ع���ن إيجاد نظ���ام أمني لحل
الدولتين يس���تجيب الحتياجات إس���رائيل ،ويتفق مع
احتياجات الفلسطينيين لألمن والسيادة والكرامة.
وه���و ما يعني تحقيق توازن في المواقف بين كل من
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
وكان برنامج أمن الش���رق األوس���ط قد ب���دأ في العام
 2017بتنظيم مناقش���ات موسعة ،ش���ارك فيها خبراء
متخصصون في السياس���ة الخارجي���ة األميركية تجاه
المناطق اإلقليمي���ة ،وتدور حول التحدي���ات العاجلة،
واألخرى بعيدة المدى ،تجاه المصالح األميركية.
وتحديد المش���كالت األكثر إلحاحًا في منطقة الشرق
األوس���ط المضطربة .وجرى تنظيم هذه المناقشات في
إطار ورش عمل دامت ستة شهور.
وف���ي هذا الس���ياق ع���رض الكاتب األميرك���ي ،أيان
جولدبرج ،من مركز األمن األميركي الجديد ،رؤيته التي
تق���ول إن اس���تراتيجية األمن القوم���ي الجديدة التي
أعلنه���ا الرئيس ترامب قد ماتت فور إعالنها ،ألنه ثبت
اس���تحالة تطبيقها من إدارة ال تث���ق في المبادئ التي
وضعه���ا خبراء متخصص���ون من قبل توليه الرئاس���ة،
وه���و ما يزيد من صعوبة إيجاد اس���تراتيجية متكاملة

ألي مش���كلة .ثم يضي���ف أن الرئيس ترام���ب قد أوفد
نائبه ،مايك بنس ،إلى المنطقة بعد قرار نقل الس���فارة
إلى القدس .وأن المس���ؤولين ف���ي البيت األبيض كانوا
يتوقعون أن يمر الفلس���طينيون بفترة يحدث خاللها
تبريد لح���رارة الموقف ،وبعدها يعودون إلى مفاوضات
بناءة ترعاها الواليات المتحدة.
ً
لكن بدال من االنتظار الصبور لتبريد س���خونة مشاعر
الفلس���طينيين ،ف���إن إدارة ترامب ألق���ت بالوقود على
النار .وكان ذلك بالطبع بع���د ما أعلنته من أنه ال تراجع
عن قرار نقل السفارة .من ثم جاء رد فعل الفلسطينيين
الغاضب متوقعًا.
هذه المناقش���ات كانت تج���رى بمحاذاتها مداوالت
أوس���ع نطاقًا ،تتطرق إلى مفهوم األم���ن اإلقليمي من
زاوي���ة اإلدراك بأن أمن كل طرف في المنطقة ،يتداخل
ً
مع أمن األطراف األخرى .وأن هناك اعتمادًا أمنيًا متبادال
في حدود جغرافية المنطقة.
كذل���ك لم يذهب بعيدًا عن هذه الدائرة ،تقرير مركز
الدراس���ات االس���تراتيجية والدولية في واشنطن ،في
عرضه للتحديات واألزمات في الش���رق األوس���ط ،وأنها
جميع���ًا تش���كل جوانب متع���ددة لمنظوم���ة األزمات
في المنطق���ة .وهو ما يعنى أنك ال تس���تطيع أن تركز
جهودك على واحدة منها ،وتس���تبعد الجوانب األخرى،
ألن ذلك معناه أنك تسعى لتهدئة التوترات في جبهة
معينة ،وتتركها ملتهبة في الجبهات األخرى.
ويش���ير مرك���ز الدراس���ات االس���تراتيجية والدولية
إل���ى أن المجال األمني المتغير في الش���رق األوس���ط،
يثير تس���اؤالت عن التغيير ف���ي األدوار التي تلعبها
الق���وى الدولي���ة واإلقليمية ف���ي إدارة األزم���ات ،وفي
ضمان االس���تقرار في المنطقة .مع مالحظة أن األزمات
المشتعلة في سورية ،والعراق ،وليبيا ،واليمن ،مستمرة
في إفراز عواقب وخيمة سياس���ية وإنس���انية .مع عدم
تجاه���ل تورط أطراف ف���ي هذه األزمات ،على رأس���ها
منظمات اإلرهاب ،وهي منظمات عابرة للحدود ،وقادرة
على التسلل من دولة ألخرى.
من ثم كان التس���اؤل عن وجود فرص لتدخل إيجابي
م���ن الواليات المتح���دة ،بمثابة تس���اؤل يعبر عن قلق
مشروع ،طالما ال يلقى إجابة عنه حتى اآلن.

عن "الخليج"

ترامب يقود أميركا إلى األسوأ
بقلم :آن أبلباوم*
إذا اس���تعرضنا ما حصل في العقود األخيرة ،فإن حقبة
الهيمن���ة األميركية – لحظة "الق���وة العظمى الوحيدة"،
عندما كانت الواليات المتحدة بلدًا "أساسيًا  -كانت وجيزة
بشكل ملحوظ.
وقد بدأت في العام  ،1991مع انهيار االتحاد السوفياتي،
وربما وصلت ذروتها مباش���رة قبل هجم���ات  .9/11لكنها
كان���ت على مدى العق���د الماضي – في عهد الرئيس���ين
ج���ورج دبليو بوش وباراك أوباما  -تس���ير ببطء وبال توازن
نحو النهاية.
وحتى بينما كانت حاضرة ،فإن هذه الهيمنة كانت في
جزء منها لعبة دخان ومرايا .وقد اعتمدت على التصورات:
اإليمان بالثروة األميركية ،والخوف من القوة العس���كرية
األميركي���ة ،واإلعج���اب بالقيم األميركي���ة ،كما اعتمدت
أيضا على غياب المنافس���ين :انهيار االتحاد السوفياتي،
والضعف النسبي للصين.
ولك���ن ،وفوق كل ش���يء ،اعتمدت ه���ذه الهيمنة على
الرغبة األميركية في االس���تثمار :في الدبلوماس���ية ،في
القوة العسكرية – وإنما في التحالفات فوق كل شيء.
وم���ن خالل عق���د االتفاقي���ات ذات الفوائ���د المتبادلة
م���ع األلمان والكوريي���ن الجنوبيين ،أصبح ل���دى الواليات
المتح���دة نفوذ أكبر بكثير مما كان���ت لتتمتع به بخالف
ذلك.
وعن طريق إنشاء ،ثم توس���يع حلف الناتو ،وباالحتفاظ
بالقوات ف���ي كوريا الجنوبي���ة واليابان ،أبق���ت الواليات
المتح���دة أج���زاء م���ن أوروبا وآس���يا ح���رة ف���ي اختيار
الديمقراطية ،ومنفتحة على التجارة والتبادل التجاري.
وفي أماكن أخرى ،عملت االتفاقيات والشراكات ،وكذلك
النق���ود والجيوش ،عل���ى إعطاء الوالي���ات المتحدة صوتا
هائال في التج���ارة والتبادل التجاري في العالم ،باإلضافة
إلى شؤون الحرب والسالم.
ال يعرف الرئيس ترامب أي ش���يء في التاريخ ،وليست
لدي���ه أي فكرة عن كيف أصبحت الوالي���ات المتحدة بلدا
"أساسيًا" ،ناهيك عن كونها قوة عظمى.
لكن���ه يعتقد ،كما يبدو ،بأنه يس���تطيع أن يحافظ على
هذه المكانة ،ب���ل وأن يرتفع بها أيض���ًا ،من دون القيام
بأي اس���تثمارات – دبلوماسية ،أو عسكرية أو مالية  -على
اإلطالق.
وفي هذا األس����بوع ،جاءت الخطوط العام����ة لما يعنيه هذا –
ِّ
سمه "الهيمنة بسعر رخيص"  -فجأة إلى دائرة التركيز الحاد.
ربم���ا على نحو غي���ر متوقع ،كش���ف انس���حاب ترامب
المفاج���ئ من االتف���اق الن���ووي اإليراني موق���ف أميركا
الضعيف .ألننا انسحبنا –ولكن ،ماذا بعد ذلك؟ في ظروف
مختلفة – بعد اس���تنفاد كل المفاوضات ،وبعد الحصول
على دلي���ل على أن إيران تنتهك االتف���اق  -ربما كان من
الممك���ن إعادة تش���كيل التحال���ف الدول���ي الذي فرض
العقوبات بنجاح بالغ في المقام األول.
في ظ���روف أخرى ،ربم���ا كان من الممك���ن أيضًا تغيير
االتف���اق :وهذا ما كان الرئيس الفرنس���ي والمستش���ارة
األلماني���ة يعرضان���ه خ�ل�ال زيارتيهم���ا األخيرتين إلى
واشنطن ،ولو أن جهودهما ذهبت أدراج الرياح.
ف���ي ظروف أخ���رى ،ربما كان من الممك���ن حتى تهديد
إي���ران عس���كريًا – وهو لي���س موقفًا أدافع عن���ه ،لكنني
أستطيع أن أتخيل كيف يمكن أن يحدث.

ً
ب���دال من ذلك ،أصبحنا اآلن في األس���وأ بين كل العوالم
الممكنة .لقد انتهكنا اتفاقا مع إيران ،لكننا غير قادرين
عل���ى فرض نظام جدي���د للعقوبات في مكان���ه .وبدال من
القيام باس���تثمار دبلوماس���ي ،نقوم اآلن بإصدار األوامر
بالصراخ والنباح.
وكما الحظنا ،مباش���رة بعد إعالن ترامب ،أصدر السفير
األميركي في ألمانيا تهديدا على تويتر" :على الش���ركات
األلمانية التي تقوم بأعم���ال تجارية في إيران أن توقف
عملياتها على الفور".
ونتيج���ة لذلك ،ال يتح���دث الق���ادة األوروبيون اآلن عن
إي���ران .إنهم يتحدثون عن كيف يحمون ش���ركاتهم من
العقوبات األميركية ،وكيف يمكنهم أن يردوا عليها.
بدال من القيام باس���تثمار عس���كري في المنطقة ،نقوم
بح���ث اآلخرين على القيام بذلك نياب���ة عنا .وفي مجاملة
للحكومة اإليرانية ،علمنا للتو بأن ترامب أرسل رسالة في
الفت���رة األخيرة إلى حلفائه الع���رب ،والتي يطلب منهم
فيها االلتزام بتقديم المزيد من الموارد العس���كرية لحل
مشكالت الشرق األوسط .وهو شأن عادل بما يكفي ،ولكن
إذا لم تكن هذه مواردك ،فإنك ال تستطيع أن تقرر كيف
س���يتم اس���تخدامها .وفي الحقيقة ،هناك مجموعة من
الحكومات العربية المنخرطة مسبقًا في حروب في الشرق
األوسط.
الس���عودية تحارب مس���بقا في اليمن ،حي���ث ليس لنا
الكثي���ر من الق���ول فيما يح���دث هناك .وليس���ت لنا أي
س���يطرة على ما يحدث في ليبيا أيضا ،حيث تشارك مصر
واإلمارات العربية المتحدة ودول أخرى مس���بقا في حرب
بالوكال���ة .وإذا ما انتش���ر الصراع إلى إيران ،فإن الش���يء
نفسه سيكون صحيحًا.
إل���ى أي مدى يمك���ن أن يصل دونالد ترام���ب بالصراخ
والتحريض ،وبالتحدث عن كم ه���و حلف الناتو أو العالم
العربي "مدينان" ألميركا؟ إلى أي مكان يستطيع أن يصل
من دون االس���تثمار في الحلفاء ،في الدبلوماس���ية ،وفي
االنخراط العس���كري؟ ربما بعيدًا ج���دًا .كانت تلك اللحظة
م���ن الهيمن���ة األميركية مثي���رة لإلعجاب حق���ًا ،وهناك
الكثي���ر من األماكن الت���ي لم تتالش فيه���ا الهالة بعد.
سوف يستغرق األمر األوروبيين بعض الوقت ،ناهيك عن
الروس والصينيين ،حتى يعثروا على طريقهم لاللتفاف
حول العقوب���ات األميركية على طه���ران ،ويبتكروا طرقًا
بديلة لالس���تثمار ،ولخلق مص���ادر جديدة لالئتمان خارج
النظ���ام المصرفي الدول���ي الحالي .س���وف يتطلب األمر
بع���ض الوقت قب���ل أن تدرك الدول معادة التس���ليح في
الشرق األوس���ط أنه لم يعد هناك أي س���بب – ليس بعد
اآلن  -الستشارة حكومة الواليات المتحدة قبل أن تذهب
إلى الحرب .وس���وف يس���تغرق األمر بعض الوقت قبل أن
تصبح السياس���ة االقتصادية األميركية ش���اذة جدًا إلى
درجة يقرر معها اآلخ���رون أن ال يحتفظوا بالدوالر ليكون
عملته���م االحتياطية ،وأن ال يحتفظوا بمكان لألميركيين
على قمة الطاولة.
ربما ال تزال هناك الكثير من السنوات التي ستأتي قبل
أن يالحظ األميركيون تمام���ًا أن "الهيمنة بثمن رخيص"
تعن���ي أنه لم يعد لديهم بعد اآلن الكثير من القول فيما
ً
يحدث خارج حدودهم .لكن تلك اللحظة آتية حتمًا ،عاجال
ً
آجال .وربما يكون ترامب قد ّ
سرع وصولها فحسب.
أم

عن "واشنطن بوست"

