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أفــقــد واشــنــطــن الــمــصــداقــيــة والــتــأثــيــر

"اإلدمـان" األميركـي علـى فـرض الـعقـوبـات !
بقلم :نيل باتييا وإدواردو سارافالي
بعد قليل من رفع الواليات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران بس���بب
برنامجه���ا النووي ،اس���تعرض وزير أميركي بارز س���لبيات ما وصفه «بس���وء
استخدام سالح العقوبات» الذي تنتهجه واشنطن ضد خصومها.
كان ذل���ك في آذار  ،2016حين صعد جاك ليو ،وزير الخزانة األميركية آنذاك،
إلى منصة مؤسسة كارنيجي للس�ل�ام ،وقال إن العقوبات «أصبحت قوة هائلة
َّ
ومنسقة للسياسية الخارجية» ،لكنه نبه إلى أنه يتعين
تخدم أهدافًا واضحة
على الواليات المتحدة َّ
أن تحرص على عدم استخدامها إال «لمواجهة تهديدات
خطيرة على األمن القومي».
وح���ذر من َّ
أن اإلفراط في فرض العقوب���ات قد يقوض من فاعليتها ،لكن منذ
خطاب الوزير ليو اس���تخدمت واشنطن س�ل�اح العقوبات في مناسبات عديدة،
أبرزها:
 أعادت الواليات المتحدة فرض عقوبات واس���عة النطاق على إيران ،شملتقيودًا على تحويالت العملة وتداول قطع غيار الطائرات والسيارات.
 ش���ددت العقوبات المفروضة على روس���يا وفنزويال ،ومازالت روسيا هدفالعقوبات أشد.
 شنت حملة لفرض أقصى ضغط اقتصادي على كوريا الشمالية. تش���ريع جديدة لتشديد العقوبات ضد موس���كو كشفت عنه مجموعة منأعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ،مباشرة عقب قمة
هلسنكي المثيرة للجدل التي جمعت الرئيس األميركي دونالد ترمب ونظيره
الروسي فالديمير بوتين.
 لمعاقبة تركيا على احتجازها للقس األميركي أندرو برنسون ،فرضت اإلدارةاألميركية عقوبات ضد مسؤولين أتراك تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان.
وهنا أهم المالمح واآلثار السلبية للعقوبات األميركية على أميركا نفسها:
 -1العقوبات أصبحت في خدمة أولويات أميركية متحيزة:
أصبح صانعو القرار األميركيون مولعين بإجراءات عقابية متش���ددة ،بصرف
النظر عن تبعات ذلك.
وفي أكث���ر صورها فاعلية ،تكون العقوبات نت���اج جهود متعددة لمواجهة
مخاوف مشتركة تهدد بوضوح األمن العالمي.
ولك���ن اآلن ،أصبحت تعبيرًا صارخًا من الوالي���ات المتحدة المعزولة عن عدم
ُ
َ
س���تخدم غالبًا لخدمة أولويات داخلية متحيزة ،أي تحولت لنهج غير
رضاها ،وت
مبال قد يتسبب بتحييد التأثير القوي لهذه اآلالت.
ٍ
وفي ظل الجهود الس���ابقة الناجح���ة لفرض عقوبات ،كان المس���ؤولون في
واش���نطن يعملون عن قرب م���ع منظمات دولية وحلفاء لط���رح أنظمة عقوبات
جديدة .فعلى سبيل المثال في العام  ،2012تعاونت الواليات المتحدة وأوروبا
لف���رض عقوبات على النفط اإليراني ،وتمكنت���ا من خفض صادرات طهران من
النفط إلى النصف تقريبًا.
وس���اهمت هذه الجهود في خفض الناتج المحلي اإلجمالي إليران بنسبة %9
ف���ي الفترة من آذار  2012إلى آذار  ،2014ودفع إيران إلى مائدة المفاوضات في
نهاية المطاف.
في  2014تعاونت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي معًا لتقليل أي تكاليف
قد يتكبدها اقتصاد أي منهما جراء فرض عقوبات ضد روس���يا ردًا على األزمة
األوكرانية.
 -2أصبحت تهدد العالقات طويلة األمد مع الحلفاء:
فعقب انس���حاب إدارة ترامب م���ن االتفاقية النووية اإليراني���ة ،رد االتحاد
األوروب���ي بتحديث قان���ون يمنع الش���ركات األوروبية من االمتث���ال لعقوبات
أميركية معينة .ومن ثم ،خسرت الواليات المتحدة أكثر من مجرد شريك نافع،
إذ أعاقت برنامجها الخاص .واليوم ،بينما تضغط واش���نطن على كبار الشركاء
التجاريين إليران مثل الهند والصين لاللتزام بالعقوبات الجديدة ،تظل عالقة
في سياسة انتقام ِّ
ندية عبر المحيط األطلسي.
 -3واشنطن تتعامل مع العقوبات كهدف في ذاتها:

العقوبات األميركية تهدد االقتصاد اإليراني.

م���ن المفت���رض َّ
أن اله���دف م���ن العقوبات ه���و إقناع
الخصوم باالنضمام إلى مائدة المفاوضات ،وبالتالي فحين
تحقق الهدف منها ،ينبغ���ي َّ
أن تتوقف .لكن المهاجمة
بالعقوبات في كل مرة تطرأ مشكلة في السياسة الخارجية
سيجعل من إنهائها أصعب وأعصى.
ورغم َّ
أن صانعي السياسات حددوا سابقًا شروطًا واضحة
لرفع العقوب���ات ،يضي���ف المس���ؤولون األميركيون اآلن
سلطات عقابية الواحدة تلو األخرى لمواجهة كل انتهاك
جديد ُي َ
رصد.
 - 4ال يتم رفعها حتى بعد تحقيق المطالب األميركية:
انظر إل���ى العقوبات األميركية على روس���يا بس���بب ما
خطوات ضد أوكراني���ا .دخلت هذه العقوبات
اتخذته من
ٍ
حي���ز التنفيذ في  .2014لكن بعدها بعام ،ربط مس���ؤولون
أميركيون تخفيف هذه العقوبات بش���رط التزام موسكو
بخارطة طريق السالم «مينسك  ،"2ولم يحدث .فقد احتدم
التوت���ر مع الكرملين فتضاعفت أه���داف هذه العقوبات،
وأضافت وزارة الخزانة األميركية في  2018قائمة اتهامات
لروس���يا باإلضافة إلى س���بب العقوب���ات األصلي وهو غزو
أوكرانيا :دعم الرئيس الس���وري بشار األسد ،والتدخل في
االنتخابات الرئاس���ية األميركية ،وشن هجمات إلكترونية
أهداف أميركية ،وغيرها.
خبيثة على
ٍ
وتمثل تركيا اختبارًا جديدًا لنظام عقوبات واشنطن .حتى
اآلن ،حددت اإلدارة األميركية هدفًا محددًا للغاية :وهو إطالق
سراح القس األميركي أندرو برونسون المسجون في تركيا.
هل تس���تطيع اإلدارة األميركية االلت���زام بهذا المنهج
ورفع العقوبات ع���ن تركيا إذا ما نجحت في تحرير ّ
القس؟
أم أنها س���تخضع لتداعيات األح���داث الناجمة عن فرض
هذه العقوبات لتضع أهدافًا جديدة؟.
 - 5العقوبات أداة الكونجرس للس���يطرة على السياسة
الخارجية:
اس���تغل الن���واب الديمقراطي���ون والجمهوري���ون في
نقاط ضد
الكونغ���رس العقوب���ات ضد روس���يا لتس���جيل ٍ

الرئيس األميركي (غير أن كل جانب لديه دوافعه الحزبية
الخاصة).
وحالي���ًا ،ربما يتبع الديمقراطي���ون النهج ذاته للتعامل
مع العقوبات المفروضة على كوريا الش���مالية .على سبيل
المثال ،بعد قمة س���نغافورة مع رئيس كوريا الش���مالية
كيم جونغ أون ،اقترح النواب األميركيون إجراءات تقضي
برب���ط تخفيف العقوبات على كوريا الش���مالية بتصويت
مجلس الش���يوخ عل���ى أي صفقة تبرم بي���ن ترمب وكيم،
ِّ
ٌ
إجراء يبدو أنه يهدف إلى غل يد الرئيس وإبرازه في
وهو
مظهر الضعيف.
 -6إنها قابلة لالختراق أمام إجراءات تبطل مفعولها:
ً
استخدمت شركة توتال ،عمالق الطاقة الفرنسي ،تمويال
صينيًا لتش���غيل مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لها
في روسيا ،ما مكنها من التهرب من القيود األميركية.
َّ َ
وعززت روس���يا وفنزويال ،الدولت���ان الخاضعتان لقبضة
العقوبات األميركية ،عالقاتهما االستثمارية.
وهن���اك ش���ائعات أيض���ًا تفيد بأن موس���كو س���اعدت
العاصم���ة الفنزويلي���ة كاراكاس في إنش���اء عملة معماة
للتهرب من العقوبات األميركية.
وإذا م���ا حد الكونغرس من ق���درة إدارة ترامب على عقد
صفقة م���ع بيونغ يانغ ،س���تزيد الصين عل���ى األرجح من
نشاطها التجاري مع كوريا الشمالية ،إذ ستبدو العقوبات
كوضع دائم أكثر من كونها مجرد تخطيط مؤقت.
ٍ
ُ
 -7العقوبات تفقد واشنطن مصداقيتها وتضر بالدوالر:
اعتم���اد الواليات المتحدة عل���ى العقوبات االقتصادية
واإلفراط فيها باعتبارها الخيار األول للسياسة الخارجية،
يؤدي لإلضرار بمصداقية الواليات المتحدة بين حلفائها
الذين يش���كون من إجباره���م على الخضوع للسياس���ات
ِّ
األميركي���ة .ليس هذا فق���ط ،بل ربما ُيخف���ض من قيمة
الدوالر األميركي.

عن "ذي اتالنتيك"

صعود الدور الروسي في الشرق األوسط..
هل يؤسس لنظام عالمي جديد؟
بقلم :محمد فايز فرحات*
هن���اك عالقة قوية بي���ن األزمات اإلقليمية وظه���ور نظام عالمي
جدي���د .في الماض���ي كانت الح���روب العالمية تلعب ال���دور األهم
في هذا المج���ال ،لكن مع صعوبة تكرار ه���ذه الخبرة باتت األزمات
اإلقليمية هي األداة األهم لإلعالن عن التوازنات العالمية الجديدة.
على سبيل المثال ،كانت أزمة قناة السويس  1956كاشفة النتقال
النظ���ام العالمي ليس فق���ط من حال تعدد األقط���اب إلى الثنائية
القطبي���ة بقيادة الوالي���ات المتح���دة واالتحاد الس���وفياتي ،لكن
االنتقال أيضًا من مرحلة الحقبة األوروبية إلى مرحلة بزوغ قوى أخرى
من العالم الجديد ،هي الواليات المتحدة .كذلك ،كانت حرب الخليج
الثانية ( )1991كاش���فة عن االنتقال من نظام عالمي ثنائي القطبية
إلى نظام أحادي القطبية بقيادة الواليات المتحدة.
وظل هي���كل النظام العالمي األح���ادي القطبية مس���تقرًا لفترة
طويلة ،لكن العقد األخير ش���هد تح���والت ضخمة في هيكل توزيع
القدرات االقتصادية والعسكرية في اتجاه صعود قوتين مهمتين
ً
على حس���اب الهيمنة األميركية ،هما روس���يا والصي���ن ،فضال عن
التغي���ر الحادث في هيكل المؤسس���ية الدولية ،ف���ي اتجاه ظهور
مؤسسات ومجموعات دولية جديدة باتت تلعب دورًا أكبر في إدارة
التفاعالت الدولية (مجموعة العشرين ،بريكس) ،تلعب فيها الصين
وروسيا واقتصادات ناشئة دورًا مهمًا.
كان له���ذه التحوالت تأثيرها في اتجاهات تطور عدد من األزمات
اإلقليمي���ة وإدارتها ،كما أمكن االعتماد عليها في اس���تنتاج مالمح
ّ
ّ
الجورجية
الروسية -
بنية النظام العالمي الجديد .كان أبرزها الحرب
ّ
ّ
ّ
في آب  ،2008فرغم ّأن هذه الحرب لم تدشن اكتمال عملية التحول
ّ
القطبية ،إال أنها قامت بدور ٍّ
ّ
مهم في هذا االتجاه
عن النظام األحادي
ٍ
ّ
ّ
ً
م���ن زاويتين :األولى أنها دش���نت حاال من القطبي���ة الثنائية على
ّ
الش���رقية والخروج من حال التوافق والقواعد
مس���توى إقليم أوروبا
ّ
الدولي���ة التي حكمت هذا اإلقليم منذ انهيار االتحاد الس���وفياتي،
َ
ّ
بخاصة مبدأي السيادة والتكامل اإلقليمي ،ما ضمن االعتراف بالدول
ّ
المستقلة عن االتحاد السوفياتي واندماجها في المجتمع الدولي.
ّ
لق���د مثلت هذه الح���رب خروجًا صريحًا من جانب روس���يا عن هذا
ّ
ّ
األميركي.
الدولي ،أو باألحرى التوافق الروسي –
التوافق
ّ
ناحية ثانية ،أعلنت روس���يا ،على خلفية ه���ذه الحرب ،عددًا
م���ن
ٍ
الخارجيةّ ،
ّ
ّ
حددها الرئيس
التوجهات التي حكمت سياس���اتها
من
ُ
َّ
ميدفيديف في خمس���ة مبادئ عرفت بـ «عقيدة ميدفيديف» .نص
ّ
متعدد األقطاب.
المبدأ الثاني منه���ا على ّأن «العالم يجب أن يكون
ً
عال���م القطب الواحد لم يعد مقبوال .لن نس���مح بالهيمنة .وال يمكن
ّ
ّ
عالمي تصنع فيه دولة واحدة جميع القرارات ،حتى
أن نقب���ل بنظام
ٍ ّ
ّ
ولو كانت دولة مؤثرة مثل الوالي���ات المتحدة .مثل هذا العالم غير
ّ
ّ
ومهدد بالصراع» .وجاءت أزمة ضم روسيا شبه جزيرة القرم
مستقر
في  2014لتؤكد االتجاه ذاته في هذا اإلقليم.
ثم جاءت األزمة الس���ورية لتمثل الحلقة األهم في تدشين عملية

االنتق���ال تلك من خالل تأكيد الدور الروس���ي في ه���ذه األزمة من
ناحي���ة ،ووجود درجة من التنس���يق الروس���ي  -الصيني من ناحية
ثانية ،بخاصة خالل المراحل األولى من األزمة في ش���كل عدم تمرير
أي قرارات أممية من ش���أنها تفويض الواليات المتحدة أو المجتمع
الدولي استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري ،بشكل صريح
أو ضمن���ي  -على عكس ما حدث في الحال���ة الليبية عندما امتنعت
الصين وروس���يا عن التصويت على قرار مجل���س األمن رقم - 1973
ثم اس���تغالل الصين األزمة لتأكيد حضورها العسكري (الرمزي) في
المنطقة ،جاء ذلك من خالل إرسالها قطعا ّ
ّ
المتوسط
حربية إلى البحر
خالل ش���هري تموز وآب  ،2012وهي ّ
المرة الثانية التي ترسل فيها
عسكرية ّ
ّ
ّ
المتوسط خالل العام .2012
بحرية إلى البحر
الصين قطعًا
ّ
وطائرات
كان���ت األولى أثناء الثورة الليبية عندما أرس���لت س���فنًا
ٍ
ّ ً
ّ
مؤش���ر مهم عل���ى ّ
تحو ٍل في
حربي���ة إلج�ل�اء رعاياها من ليبيا ،في
ٍ
ّ
الصينية إزاء مسألة إرس���ال قطع عسكرية خارج مجالها
السياس���ة
اإلقليمي.
ُ
ورغم تراجع الدور الصيني نس���بيًا في هذه األزمة ،كشفت بشكل
واضح الهيمنة الروسية عليها ،إلى جانب بعض الحلفاء اإلقليميين
(تركيا وإيران) ،سواء في ما يتعلق بالتوازنات العسكرية على األرض،
أم في مسارات التسوية التي نجحت روسيا في إعادة هيكلتها.
ومع أن انت���كاس االتفاق النووي اإليراني وب���دء أزمة جديدة بين
إي���ران والواليات المتحدة تس���عى فيه���ا األخي���رة – بالتعاون مع
إس���رائيل وقوى إقليمية أخرى  -إلى «تجفيف» النفوذ اإليراني في
اإلقليم ،قد يؤديان إلى التأثير في توازنات القوى العالمية القائمة
في هذا الصراع ،لكن هذا االستنتاج ليس دقيقًا ،فالصراع األميركي
 اإليراني يخضع لحس���ابات أميركية تختلف نس���بيًا عن تلك التييخضع لها «الصراع» األميركي  -الروس���ي ،كم���ا أن إخراج إيران من
الصراع في سورية يتوافق إلى حد كبير مع المصالح الروسية.
خالصة القول إن أزمة الحرب الروس���ية  -الجورجية ،ثم أزمة القرم
 ،2014ثم األزمة السورية الجارية ،هي أزمات كاشفة إلى حد كبير عن
صعود الدور الروسي ،وتحول النظام العالمي بعيدًا من نمط النظام
األحادي القطبية.
ُ
عل���ى الجان���ب اآلخر ،وفي الش���رق األقص���ى ،طرحت أزم���ة كوريا
الش���مالية ،على أنها نموذج على صعود الصين كقوة عالمية ،فقد
ظلت الصين  -وفقًا للخطاب األميركي حتى وقت قريب  -هي البوابة
الرئيس���ة لتس���وية األزمة الكورية ،كما ظلت الصي���ن صاحبة الدور
األبرز في هندس���ة اإلطار الخاص بإدارة األزم���ة الكورية ،والمتمثل
ف���ي المحادث���ات السداس���ية ( ،)2009 - 2003وحائ���ط الصد أمام
إمكان اس���تخدام القوة العسكرية ضد نظام بيونغيانغ ،وربما  -وفق
تحليالت غربية عدة  -الداعم والغطاء الدولي الرئيس للنظام لتطوير
قدراته النووية والصاروخية وااللتفاف على العقوبات االقتصادية.
بمعنى آخر – ووفق تحليالت عديدة  -فقد نشأ افتراض بأن الصين
تستخدم األزمة الكورية ورقة أساسية إلجبار الواليات المتحدة على
االعتراف بدور صيني في النظ���ام العالمي ،والتحكم في التوازنات

االس���تراتيجية في منطقة آس���يا  -المحيط الهادئ ،وعدم تسوية
هذه األزم���ة بمعزل عن المعضالت األمنية األخ���رى (النزاع في بحر
الصين الجنوبي ،النزاعات الحدودي���ة البحرية بين الصين واليابان،
المن���اورات العس���كرية األميركية ف���ي المنطقة ،صع���ود القومية
الياباني���ة واحتم���االت إعادة النظر ف���ي الدس���تور الياباني والدور
الخارجي للعسكرية اليابانية ،وقضية تايوان).
لكن ق���راءة دقيقة للتط���ورات واالنفراجة الراهنة على مس���توى
عالقات بيونغيانغ  -س���يول ،أو بيونغيانغ  -واشنطن ،وبغض النظر
عن حجم الدور الصيني في هذه العملية ،ثمة حقائق مهمة تش���ي
بها هذه التطورات ،أبرزها هو تراج���ع دور الصين لمصلحة تصاعد
دور كوريا الجنوبية (حليف الواليات المتحدة).
كان ذل���ك واضحًا في حلحلة األزمة من خ�ل�ال بدء عملية «تطبيع»
كوري���ة  -كوري���ة ،ودور الرئيس مون جاي إن ف���ي إنقاذ قمة ترامب
 أون.كما كان ذلك واضح���ًا أيضا في ما نص عليه بيان القمة الكورية -
الكورية (نيسان  )2018من اعتماد آلية المباحثات الثالثية (الواليات
المتحدة والكوريتان) كإطار رئيس إلدارة عملية إخالء شبه الجزيرة
الكورية من الس�ل�اح النووي ،ما يؤس���س ليس فقط إلمكان استبعاد
الصين من هذه العملية ،ولكن أيضًا عدم ربط هذا الملف بغيره من
الملفات األمنية الس���ابقة ذات األهمية للصين .األمر ذاته بالنسبة
إلى روس���يا ،ففي الوقت الذي ضمنت آلية المحادثات السداس���ية
سابقًا دورًا روسيًا في إدارة المعضلة األمنية في إقليم شمال شرقي
آس���يا المجاور لها مباشرة ،فإن العملية الجديدة المرتقبة ال تضمن
لها هذا الدور.
بمعنى آخر ،فإن األزمة الكورية تش���ير  -حتى اآلن  -إلى اس���تمرار
هيمنة الواليات المتحدة على بنية النظام في آسيا المحيط الهادئ،
وهو تحول سيتأكد في حال نجاح االنفراجة الراهنة في نزع السالح
النووي والقدرات الصاروخية الكورية.
وهك����ذا ،وكما تش����ير تطورات ه����ذه األزمات اإلقليمي����ة ،فإننا
نصبح أمام اس����تنتاجات عدة :األول ،أن هذه األزمات ال تمثل شرطًا
كافيًا للكش����ف بعد عن طبيعة النظام العالمي الجديد ،وأن جملة
من التفاعالت والتح����والت مازالت ضرورية للوص����ول إلى الهيكل
النهائي للنظام ،بخاصة في ظل التباين بين ما تكشف عنه أزمات
جورجيا ،والقرم ،وس����ورية من ناحية ،واألزم����ة الكورية من ناحية
أخرى .االس����تنتاج الثاني ،أننا إزاء «نظامين عالميين» ،نظام يقوم
عل����ى الثنائية القطبية في بع����ض األقاليم ،بينما م����ازال القطب
الواح����د هو النمط الغالب في أقاليم أخ����رى .الحديث عن «نظامين
عالميين» ،قد يبدو مفهومًا غير منضبط لكنه ربما يفسر لنا الكثير
م����ن أوجه التناقض وعدم وضوح السياس����ات العالمية في الكثير
من األقاليم.

عن "الحياة" اللندنية
* كاتب مصري.

Friday 10/8/2018 Issue No.8156 Volume 23

"الترامبية" تهدد مستقبل أميركا..
بقلم :إيريك دريستر
ُ
منذ اللحظة التي انتخب فيها دونالد ترامب رئيسا
للواليات المتحدة ،تملكن���ي خوف كبير مقيم .وهو
خوف ال يعبر عنه أحد في وس���ائل اإلعالم الس���ائدة
مطلق���ا ،ألن التعبي���ر عنه س���يئ للغاي���ة من حيث
تعريض صاحبه للتصنيفات .وال يكاد يناقش���ه أحد
في وس���ائل اإلع�ل�ام البديل أيضا ،ب���ل وال يكاد أحد
يتأمله .وهو خوف يطارد مستقبلنا.
خوف���ي ه���و أن الوالي���ات المتح���دة تس���قط في
المس���تنقع األيديولوجي للفاشية .وليس بالضرورة
على غرار اس���تعراضات الخطوة العسكرية والحشود
الشعبية النازية ،أو ماركة حجرات الغاز من الفاشية،
وإنما هو ش���يء ش���بيه بها ،أميركي بف���رادة ،لكنه
فاش���ي بطريقة ال لب���س فيها .فطي���رة تفاح مزينة
بش���ريط من الس���يانيد ،تماما مثل تلك التي كانت
تصنعها جدتي.
يمكنن���ي أن أس���مع ُمس���بقا أن���ات بع���ض زمالئي
اليساريين من اإلش���ارات ُ
المنذرة ،أو جرأة على قول أن
مش���روعا تفوقيا أبيض ،أبويا ،إمبرياليا ،واستعماريا -
استيطانيا مثل الواليات المتحدة ،مبنيا على العبودية،
والنهب ،واإلب���ادة الجماعية كم���ا كان حاله ،يمكن أن
ينزلق أكثر إلى الهاوية .لكن هذا صحيح تماما.
عل���ى حد تعبير بي���زارو رونالد ريغان" :أس���وأ أيام
أميركا ال تزال تنتظر في األمام .إنكم لم تروا ش���يئا
بعد".
ولكن ،لم���اذا أقول إن أحدا في اإلعالم الس���ائد لن
يقول ه���ذا في حين يظهر كل ي���وم ،في كل أركان
اإلعالم التقليدي واالجتماعي ،أن ترامب هو ش���خص
فاش���ي .كيف يمكنن���ي اقتراح أن أح���دا ال يناقش
تهديد الفاش���ية في أمي���ركا عندما يتم تخصيص
الحبر لمغازلة ترامب ،أو احتضانه للكثير
الكثير من ِ
من عناصر الفاشية الكالسيكية؟
الجواب بسيط للغاية :ليس ترامب في شخصه هو
التهديد الفاشي ،وإنما الترامبية ،كاتجاه.
يبدو دونالد ترامب ،كرئيس وككائن بش���ري على
حد س���واء ،معني بش���كل أساس���ي وفق���ط بدونالد
ترامب ،حتى أن لديه أيديولوجية واحدة عن النجاح
الشخصي واألوهام النرجسية.
ومع ذل���ك ،ومهما تكن جيناته البش���رية كريهة،
فإنه يظل فردا ال يش���كل تهديدا أبعد من العواقب
عريضة النط���اق لسياس���اته (إنكار تغي���ر المناخ،
والتطبيق العنصري لقوانين الهجرة ،إلخ).
وإذا كان ه���ذا هو مكمن القل���ق الوحيد منه ،فإننا
نس���تطيع العودة إلى سياس���اتنا التي تقوم بإعادة
برمجته���ا بانتظ���ام اإلمبريالية والمؤسس���ة النيو -
ليبرالية.
م���ع ذلك ،كان م���ا فعله ترامب هو أنه حش���د معًا
مجموعة م���ن القوى السياس���ية اليمينية الرجعية
الغاضبة التي شرعت في تنظيم نفسها.
فما الذي سيحدث لهذه القوى عندما يغادر دونالد
ترامب المشهد السياسي؟ هل ستتبدد ببساطة في
األثير ،وتحيل سياساتها الفاشية إلى ذاكرة بعيدة
م���ا بينما تجمع "أعالم غادس���ين" ،ودبابيس "األرواح
ته���م" ،وملصق���ات "جمجم���ة المنتق���م" خاصتها
وتضعها في صندوق في العلية؟
كال ،وإنم���ا س���وف تكون بص���دد التطل���ع بدال من
ذلك إلى زعيمها التال���ي ،الديماغوجي التالي الذي
ِّ
سيكون ،على النقيض من ترامب ،منظرا أيديولوجيا
ناعما ،مناس���با للتصوير ،مفصال جيدا وبليغا ،وليس
فاشيا فحسب ،وإنما مؤمن حقيقي.
وهذا الش���خص موجود هناك اآلن ،ف���ي مكان ما،
ُّ
التط���ور البيولوجي لهذه الحرك���ة الوليدة،
يراق���ب
ُ
ويفكر فقط في كم يستطيع أن ينجز إذا ما استخدم
عناوين الحديث المناس���بة ،وص���ورة عائلية نظيفة
ّ
وصحية .وهو هناك .يس���تعد لق���دوم زمنه .منتظرًا
دوره الذي يشعر ،ألسباب وجيهة ،بأنه حتمي.

من عبادة الشخصية إلى "الكنيسة الكبيرة"
لعل الش���يء الذي يميز المؤيد السياسي النمطي
والعض���و النمطي في طائف���ة دينية ه���و اإليمان؛
ويؤم���ن المنتمي إلى طائفة بال س���ؤال بأن الحقيقة
هي فقط تلك التي تعزز ،وتؤيد ،وتطري على زعيمه
َّ
الموقر.
وفي حين أن السياس���ي يصنع القواعد الش���عبية
ويخوض الحمالت ويبني شبكات من المؤيدين ،فإن
قادة الطوائف الدينية والعقائد يصنعون جيوش���ا
م���ن المتعصبين المس���تعدين للتضحية برفاههم
الخاص من أجل مصلحة القائد العزيز.
من الواضح أن الترامبية ليس���ت أيديولوجية بقدر
ما هي عقيدة شخصية .ويتم إبقاؤها متماسكة معًا
بطرق كثيرة ،بواس���طة بعض المواقف السياس���ية
والمب���ادئ األيديولوجي���ة – القومي���ة المتطرف���ة،
والحصري���ة العنصري���ة ،وكراهي���ة المس���لمين،
والكيانية البيض���اء ..إلخ ،لكنها تصب���ح قوة فاعلة
من خالل قوة كلم���ات ترامب .وبقدر ما قد يبدو ذلك
ً
غرائبي���ًا ،فإن ه���ذه الكلمات تحمل ق���درًا هائال من
الوزن والتأثير.
وجد اس���تطالع حديث أجراه "بات���ل غراوند تراكر"
في محطة "بي .بي" .س���ي" أنه من بين الناس الذين
ّ
يعرفون أنفسهم بأنهم مؤيدون لترامب ،فإن  91في
المائة يثقون بأن ترامب يعطيهم معلومات دقيقة
– الحقيق���ة 91 .في المائة! الحقيقة؟! وجاء األصدقاء
والعائل���ة في المركز الثاني بنس���بة  63في المائة.
ً
ِّ
يصدق أكثر من 9
ولنتوقف قليال مع هذه األرق���ام.
من كل  10من مؤيدي ترامب ،بشكل ْ
قب ّ
لي فيما يبدو،
كل ش���يء يخرج من فم ترامب .ويخبرنا هذا الكثير
عن ترامب وسلطته.
ولكن ،ربما يكون األكثر ش���ؤمًا هو ما يخبرنا به عن
الترامبي���ة" .تذكروا فقط ،إن م���ا ترونه وما تقرؤونه
لي���س هو ما يحدث" ،هكذا يقول صاحب القداس���ة،
الكاهن األكبر ،دونالد جيه .ترامب.
بالنسبة لعابديه ،فإن موس���وليني وسط المدينة
ُ
هذا هو س���يد الحقيقة نفسها ،القاضي الذي يحكم
ويقرر ما هو ،وما هو ليس حقيقيا ،وصحيحا ،وصائبا.

وإذن ،م���ا الذي يحدث عندما ينزلق ترامب نازال عن
المسرح السياس���ي؟ ليس من الصعب كثيرا التنبؤ
بأن ذلك التحالف شبه المترابط الذي سيخلفه وراءه
سيس���عى إلى التوحد خلف ممث���ل آخر لمخاوفهم،
ومواطن عدم ثقتهم ،وكراهياتهم.
وإذا كان ذل���ك الش���خص يع���رف كي���ف يك���ون
ديماغوجيا بالطريقة التي يفعلها ترامب ،فإن حركة
فاشستية ستكون قد خرجت إلى الوجود عند ذاك.

صورة مرعبة

ُ
ُ
عل���ى الرغم من الفضائح الت���ي ال تعد وال تحصى،
وتغري���دات الديمقراطيين والليبرالين التي تتهمه
بالخيان���ة وارت���كاب جرائ���م علي���ا أخرى ،والس���يل
المستمر من التصريحات عن أفول ترامب السياسي،
فإن قاعدة "الوحش البرتقالي" نمت فعال.
وفق���ًا لبيانات "غالوب" األخي���رة ،فإن معدل تأييد
"الح���زب الخ���اص" لترامب – الدعم ال���ذي يتمتع به
بين الناخبين الجمهوريي���ن  -هو ثاني أعلى معدل
يناله أي رئيس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،
وهو يأتي فقط بع���د جورج دبليو بوش الذي كان قد
تلقى دفعة اصطناعية هائل���ة من دعم الرأي العام
في أعقاب .9/11
وباإلضافة إل���ى ذلك ،يبدو أن ناخب���ي ترامب منذ
العام  2016ظل���وا ثابتين على دعمهم الذي ال يهتز
له ،على الرغم من كل الفضائح المذهلة والتكشفات
المتعاقبة ،ولذلك عالقة بالنفس���ية الترامبية أكثر
مما له بأي شيء فعله ترامب نفسه.
وإذن ،دعونا نتأمل في ما سيأتي تاليا...
يصنع ترامب حجما من الكراهية من الديمقراطيين
تؤذن انتخابات العام  2020بهزيمة
واآلخرين بحيث ِ
ترامب على يد مرش���ح تقدمي ،مثل بيرني ساندرز،
أو حتى وس���طي م���ن النيو  -ليبراليي���ن ،مثل كاماال
هاريس أو هيالري كلينتون.
ولن ُيفرق َمن يكون المرش���ح عل���ى األغلب ،ألن أي
أحد يقف على يس���ار جنكيز خان س���يكون شيوعيًا
محبًا للمسلمين في عيون الترامبيين.
وس���وف تكون قاع���دة ترامب غاضب���ة ،ويرجح أن
تقت���رح أن "الدولة العميق���ة" تآمرت من أجل تدمير
ترامب وس���رقة االنتخابات منه حتى تقوم بتسليم
السلطة إلى يس���اري ،اش���تراكي ،محب للمسلمين،
وعاش���ق للمهاجرين ،والذي سوف يجبر كل الفتيات
الصغيرات عل���ى إجراء عمليات إجهاض ،وكل األوالد
َّ
المحددة للجنس واللعب
على استخدام الضمائر غير
بدمى البنات.
الذي سيحدث هو صعود حاد للمجموعات اليمينية
الفاش���ية ش���به العس���كرية .وفي حين أن نمو هذه
َ
الحركة أقلع وانطلق في عهد أوباما (ألسباب ليس من
الصعب تصورها) ،فإنها س���وف تتضاعف بطريقة
غي���ر عادية في حقبة ما بعد ترامب  -بش���كل خاص
ً
عندما سيكون السرد السائد هو أن ترامب كان مقاتال
شرسًا من أجل أميركا ،والذي َ
كان يجد العراقيل عند
كل منعطف ،والت���ي يضعه���ا الليبراليون ،ومحطة
"س���ي .إن .إن" ،وحركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية،
وكل غير المرغوب فيهم اآلخرين الذين يسعون إلى
تدمير الواليات المتحدة.
كان ترام���ب بطلن���ا ،والذي أرس���له الل���ه لتنظيف
ً
هذا البلد ،وبدال من ذلك صلبوه فقط بس���بب روسيا،
والنجمات اإلباحيات ،واألخبار الزائفة.
واآلن ،تأمل���وا األع���داد ،وم���ا الذي قد يب���دو عليه
الذهاب إلى التطرف على هذا النحو.
ف���ي انتخابات العام  2016تلقى دونالد ترامب نحو
 63مليون صوت على المس���توى الوطني .وفي حين
أن بع���ض مؤيديه الس���ابقين تخلوا عن���ه منذ ذلك
الحين ،فإن العديد من الجمهوريين الذين كانوا في
األساس متشككين في ترامب تحولوا إلى ترامبيين
متشددين.
وفي حين أن من الصعب تحديد كم يوجد بالضبط
من الترامبيين المتشددين ،فإننا نستطيع أن نقول
– بتحفظ  -إن ما يقرب من  50إلى  75مليون أميركي
يتناسبون مع هذه الفئة.
واآلن ،لنتأم���ل لو أن واحدا من بين كل  10ترامبيين
أصب���ح متطرف���ا إلى ح���د االنخراط في أش���كال غير
انتخابية من العمل السياس���ي .س���وف يعني ذلك
أنه س���يكون هناك ما بين  5إلى  7.5مليون أميركي
ً
ينضمون إل���ى مجموعات ميليش���يا متطرفة (مثال،
َ
"حفظة َ
القس���م")،
"جماع���ة الثالثة في المائ���ة" أو
والعصابات الفاشية مثل "الولد الفخور" ،والتشكيالت
األخرى من اليمين المتطرف .وسوف تقوم مثل هذه
األعداد من المتطرفين بتحويل سياس���اتنا الوطنية
والمحلية جذريًا ،وس���تخلق كتلة سياس���ية فاشية
حقيقية في تاريخ الواليات المتحدة الحديث.
ف���ي أعق���اب ُّ
تجم���ع التفوقيي���ن البي���ض ف���ي
تشارلوتس���فيل في آب  ،2017الذي أسفر عن مصرع
هيذر هاير ،وجد استطالع أجرته صحيفة "الواشنطن
بوس���ت" ومحطة "إيه .بي .س���ي" أن  9في المائة من
األميركيين تقريبًا (نحو  22مليون شخص) يعتقدون
أن من المقب���ول اعتناق وجهات نظر النازيين الجدد
والتفوقيي���ن البيض .ولنتأمل احتم���ال أن تتكرس
وجهات النظر هذه أكثر فحسب بينما ينتقل "قطار
ترامب" من كومة قمامة محترقة إلى أخرى.
قبلت ماليين ف���وق الماليين من
بعب���ارات أخ���رىِ ،
األميركيين مسبقًا بنوع من السياسات الفاشية التي
تقوم بتشكيل نظرتهم العالمية ُ
رشدة  -واحدة
الم ِ
س���تذهب إلى مزيد من التطرف فقط بقدوم رئيس
تقدمي يأتي بعد ترامب وينقض الكثير مما فعله.
سوف يكون من شأن تطرف كهذا أن يعزز المزيد
من التنظي���م الذات���ي ،عندما ال يتقبل الفاش���يون
حدوث ذلك بال حراك.
وسوف يواصلون تنظيم أنفسهم في كل زاوية من
البلد ،وبأعدادها التي بالماليين ،س���وف تحتاج مثل
هذه الحركة الفاشية فقط إلى رجل واحد ليحشدها
ِّ
ويسلحها.
وهذا الرجل قادم .سوى أننا لم نقابله بعد.

عن "كاونتربنتش"

