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تمخض جبل مسرحية بومبيو 
ضد ايران فولد فأراً!

بينمــا كان وزيــر الخارجيــة األمريكــي قــد وعــد بازاحــة الســتار عــن وثائــق بشــأن مــا وصفــه بعالقــة 
إيــران بالقاعــدة ، فإنــه قــد اكتفــى بتكــرار المزاعــم الســابقة.

- حجــم دعايــات بومبيــو ، والوثائــق الســرية التــي تثبــت العالقــة بيــن القاعــدة وإيــران ، وأيضــا 
نتائــج اجتمــاع ، كان أشــبه بمزحــة ظهــرت فــي 

ــو. ــا بومبي ــي منهم ــاك وغضــب يعان ــة ارتب حال
ــن ألول  ــه يعل ــاع أن ــي االجتم ــو ف وزعــم بومبي
مــرة مقتــل »المصــري« ، ثانــي ناشــط القاعــدة فــي 
إيــران ، فــي آب مــن العــام الماضــي! ومــن المثيــر 
لالهتمــام أن مثــل هــذا االدعــاء قــد تــم تداولــه 
ســابًقا علــى نطــاق واســع فــي وســائل اإلعــالم 
ــة ، ولكــن  ــة والعربي ــة مــع الغــرب والعبري المتحالف

ــرد المناســب. ــى ال ــت تلق ــي نفــس الوق ف
افغانســتان  إيــران هــي  إن  بومبيــو  قــال  كمــا 
القاعــدة ، وممثلــو الظواهــري فــي إيــران ، وأن جــوازات 

ســفر أعضــاء القاعــدة ال تختــم عنــد دخــول إيــران والخــروج منهــا. ومــن المثيــر لالهتمــام أن مثــل هــذه 
ــا. ــذه االدعــاءات فارغــة تمامً ــة له ــم الوثيق ــي تقدي ــو ف ــد بومبي ــت ي ــا ، وكان ــدة أيضً ــر جدي االدعــاءات غي
وكانــت النقطــة المثيــرة لالهتمــام فــي خطــاب بومبيــو محاولتــه تخويــف األوروبييــن بشــأن مــا أســماه 
التعــاون بيــن إيــران والقاعــدة. وقــال بومبيــو ، الــذي يشــعر بخيبــة أمــل مــن تأثيــر تصريحاتــه وادعاءاتــه: أروبــا 
فــي خطــر مــن جانــب أعضــاء القاعــدة المتموضعيــن فــي ايــران. يبــدو أن كلمــات بومبيــو لهــا نفــس األهميــة 

لــدی الــرأي العــام تماثــل مزاعمــه األخــرى بشــأن مســاعدة إيــران القاعــدة فــي هجمــات 11 ســبتمبر!
واألطــرف فــي هــذا االجتمــاع اإلعالمــي هــو إضافــة بضــع أســماء جديــدة لقائمــة المحظوريــن مــن 
قبــل اميــركا. وكانــت يــدا بومبيــو الفارغــة مــن الوثائــق والحجــج فــي االجتمــاع تقتضيــان اإلعــالن عــن 

هــذه األســماء الجديــدة إلقنــاع الحاضريــن بصحــة مزاعمــه.
وقبــل يــوم مــن هــذه التصريحــات الفارغــة قامــت بريطانيــا بنشــر وثائــق مزعومــة بشــأن ملكيــة ايــران للجــزر 
الثــالث، كمــا ال تبقــي الدعايــات وتمركــز اإلعــالم الغربــي العربــي العبــري علــى هــذه القضايــا أي مجــال للشــك 
فــي أن الجماعــة المســؤولة عــن نشــر العــداء ضــد ايــران وبالطبــع أصحــاب مشــروع التخويــف مــن ايــران والذيــن 
هــم متأثــرون بهــم أشــد التأثــر يصــرون علــى اختبــار حظهــم األخيــر خــالل األيــام الثمانيــة المتبقــاة مــن حكــم 

العالمترامــب فــي ســاحة مواجهــة ايــران وتشــديد الضغــوط عليهــا.

لبنان نحو مزيد من التمركز الطائفيّ 
نحو »طائف فرنسيّ«؟

 ناصر قنديل
– بنــى الكثيــر مــن اللبنانييــن بنيــات طيّبــة أحالمــًا علــى مشــهد انتفاضــة 17 تشــرين 2019، معتقديــن 
أن دخــول لبنــان فــي نفــق االنهيــار المالــي واالقتصــادي، ســيؤدي إلــى فتــح البــاب نحــو تغييــر جــذري فــي 
االصطفافــات الشــعبية، ويمنــح األمــل بــوالدة دولــة مدنيــة تفرضهــا حركــة شــعبية عابــرة للطوائــف، ورغــم 
المســار التراجعــي للحضــور الشــعبي وصــواًل لنضــوب مــوارد الحــراك شــعبيًا، بقــي البعــض متمســكًا بهــذا 
األمــل علــى قاعــدة أن التــردّدات األشــدّ قســوة لألزمــة الماليــة واإلقتصاديــة ســتتكفل بإنتــاج موجــات أشــدّ 

جذريــة مــن االنتفاضــة الشــعبية باالتجــاه ذاتــه العابــر للطوائــف نحــو دولــة مدنيــة.
– بغــض النظــر عــن االســتثمار الــذي مثلتــه بعــض الجماعــات القياديــة الوازنــة فــي الحــراك ووســائل إعــالم فاعلــة 
ســعت لقيادتــه، ألخــذه بوجــه المقاومــة، أو لفــرض عزلــة علــى عهــد الرئيــس ميشــال عــون والتيــار الوطنــي الحــر، يبقــى 
الســؤال حــول صدقيّــة التحليــل القائــم علــى فرضيــة أن المزيــد مــن الفقــر ســينتج مناخــًا ثوريــًا مدنيــًا يدفــع لبنــان نحــو 
التغييــر هــو المطــروح، خصوصــًا أن تجربــة لبنــان فــي الســبعينيات قالــت العكــس تمامــاً، حيــث يترتّــب علــى المزيــد 
مــن الفقــر تراجعــًا متصاعــداً فــي وزن فكــرة الدولــة كفكــرة لحســاب الكيانــات الطائفيــة كهويــات كامنــة تحــت جلــد الهويــة 
الجامعــة للكيــان الوطنــي. ونهــوض الجماعــات الطائفيــة والعرقيــة بديــاًل عــن الدولــة عندمــا تظهــر عاجــزة عــن أداء مهمتهــا 
فــي الحمايــة والرعايــة ليــس حكــراً علــى لبنــان، فهــو مــن ثوابــت علــم االجتمــاع السياســي، كمــا هــو حاصــل مكــرر فــي كل 
تجــارب الــدول الهشــة القائمــة علــى تراضــي كيانــات وجماعــات تنتســب للهويــات الكامنــة. والحصيلــة الثانيــة التــي تقولهــا 
ــراً،  ــًا مؤث ــزة بعائداتهــا لمــن يمتلــك فيــه وزن ــزة للبنــان فــي عيــون الخــارج، وهــي مميّ ــة المميّ التجــارب هــي أن المكان
ومميــزة بمخاطرهــا علــى مــن يتــرك تداعيــات أزماتــه خــارج الســيطرة، مــا يجعــل كل التهــاب فــي الوضــع اللبنانــي مدخــاًل 
لجــذب التدخــالت، التــي تســارع لصناعــة تســويات تعيــد تركيــب معادلــة جديــدة بيــن المكوّنــات والكيانــات الطائفيــة، 
كمــا كان اتفــاق الطائــف، وكمــا كان اتفــاق الدوحــة كملحــق تنفيــذي لبعــض آليــات الطائــف بتوازنــات جديــدة، وتتحــرّك 
هــذه المداخــالت والتدخــالت فــي قلــب المتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة التــي ولــدت فــي قلبهــا التســويات التــي ســبقت، 

وتلحــظ التعديــالت التــي أصابــت الموازيــن بيــن الالعبيــن الخارجييــن.
ــات  ــن، األول أن الكيان ــن واضحي ــة أمري ــن دون مالحظ ــام الماضــي م ــة الوضــع خــالل الع ــن مراقب – ال يمك
ــة التــي أصابهــا االهتــزاز مــع االنفجــار االجتماعــيّ، والمتموضعــة علــى ضفتيــن متقابلتيــن فــي المــأزق  الطائفيّ
الحكومــي الراهــن، أي فريقــي رئيــس الجمهوريــة والرئيــس المكلــف بتشــكيل الحكومــة، تســجالن تصعيــدًا فــي 
الخطــاب الطائفــيّ ونجاحــًا فــي اإلمســاك المتنامــي بشــارع طائفــي كان يبــدو موضــوع اهتــزاز وتراجــع ورهانــات 
علــى التغييــر فــي مرجعيّتــه السياســيّة وتســابق الوارثيــن المفترضيــن علــى لعــب دور البديــل، وربمــا نكــون 
أمــام صــورة تتبلــور يومــًا بعــد يــوم، يظهــر فيهــا تيــار المســتقبل أقــوى فــي طائفتــه عمّــا كان عشــية 17 تشــرين، 
وبالتــوازي يظهــر فيهــا التيــار الوطنــيّ الحــر بصــورة الممســك بالشــارع المســيحيّ رغــم كل الــكالم عــن تراجعــه 
ــة ومــا تثيــره مــن اســتقطاب وخطــاب طائفييــن، اســتثمارًا مربحــًا  وتشــتت مرجعيّاتــه، وتبــدو األزمــة الحكوميّ
ــن  ــة م ــس الجمهوري ــي الحــر ورئي ــار الوطن ــاف التي ــس إلضع ــاض البعــض المتحمّ ــا يفســر امتع ــن، م للفريقي
احتفــاظ الرئيــس المكلــف بالتكليــف مــن دون تأليــف ومــن دون اعتــذار، لشــعورهم بنتائــج هــذا الوضــع لصالــح 
التيــار الوطنــي الحــر والعهــد، ويكشــفون رغبتهــم باعتــذار الحريــري ولــو كان فــي ذلــك خســارة كبــرى لموقعــه 
الطائفــي الــذي ينمــو فــي ظــل التجــاذب القائــم، ويقترحــون بديــاًل يقــوم علــى تــرك التيــار والعهــد يعــودان بهمــا 
لصيغــة تشــبه حكومــة الرئيــس حســان ديــاب إلعتقادهــم بأنهــا تنهــي المنــاخ القائــم علــى التجــاذب والتصعيــد 

الــذي يرتــاح إليــه الفريقــان المتقابــالن، وال يبــدوان راغبيــن بإنهائــه قريبــًا.
– فــي الطوائــف األخــرى لــم يتعــرّض التمركــز الطائفــي لالهتــزاز بمــا يغيــر فــي اصطفافاتــه خــالل األزمــة، وقــد 
نجــح مــن أصيــب ببعــض الشــظايا بترميــم الكثيــر مــن صدوعهــا، والخــارج الــذي دخــل بعضــه فــي رهانــات علــى جعــل 
ــن  ــي معل ــان أميرك ــع ره ــا كان الحــال م ــة، كم ــات المنطق ــي توازن ــر جيواســتراتيجي ف ــاًل لتغيي ــة مدخ ــة اللبناني األزم
بألســنة كبــار المســؤولين علــى إســقاط حــزب اهلل والمقاومــة، يعتــرف بالفشــل منــذ انطــالق المبــادرة الفرنســية، ويعيــد 
صياغــة تموضعــه الدولــي واإلقليمــي بعــد نتائــج االنتخابــات الرئاســية األميركيــة، حيــث تتراجــع لغــة التصعيــد لحســاب 
ــا  ــزل عم ــدة، بمع ــة الجدي ــًا للمرحل ــيّة عنوان ــة الفرنس ــن البواب ــي م ــي األوروب ــارب األميرك ــدو التق ــة، ويب ــة السياس لغ
ســيحدث فــي ملــف العالقــات األميركيــة اإليرانيــة، وهــو ليــس مزيــدًا مــن التصعيــد فــي أحســن األحــوال، بحيــث يبــدو 
المســار المقبــل واضحــًا نحــو مزيــد مــن التــأزم اللبنانــي ومزيــد مــن الزخــم فــي المســعى الفرنســي، الــذي لــم يعــد لــه 
مــن مركــز نفــوذ آخــر غيــر لبنــان، ويبــدو المســعى الفرنســي مرشــحًا ليحــوز المزيــد مــن الدعــم األميركــي، وباالســتطراد 
ــس  ــه الرئي ــدّث عن ــبق وتح ــد، س ــاه واح ــالكًا باتج ــيكون س ــق س ــة، والطري ــف اإلقليمي ــن المواق ــر م ــي الكثي ــداًل ف تب
الفرنســي، مشــروع عقــد سياســي جديــد عبــر حــوار ترعــاه باريــس، يقــع فــي منزلــة بيــن اتفــاق الطائــف واتفــاق الدوحــة، 
ويعيــد تعويــم النظــام الطائفــي بقــواه المتجــّذرة، وفــق صفقــة تتضمــن حكومــة سياســية وتفاهمــًا علــى الرئاســة المقبلــة، 
وقانــون انتخابــات جديــد، والعديــد مــن التطبيقــات اإلصالحيــة، تحــت عنــوان تطبيــق مــا لــم يطبــق مــن اتفــاق الطائــف، 
ولكــن بتوازنــات ومعــادالت تراعــي مــا ســيثبته الالعبــون المحليّــون وظهيــر كل منهــم فــي اإلقليــم والعالــم مــن وزن 
ــح  ــة المجلســين، يفت ــى صيغ ــًا عل ــون قائم ــح أن يك ــات يرجّ ــون انتخاب ــون بقان ــون اللبناني وحضــور، وســيفرح المدنيّ
طريقــًا نحــو الخــروج مــن الطائفيــة كمــا فرحــوا بوعــود اتفــاق الطائــف، لكــن ســيبقى الثابــت أن الدولــة المدنيــة ال يبنيهــا 

ممثلــو الطوائــف، وأن المدنييــن الحقيقييــن ال يزالــون أقليّــة وأقليّــة ضئيلــة.

أميركا.. معارك استعادة الصورة
ايهاب شوقي

أربع تطّورات قد تَُحدِّد حاِضر أمريكا وُمسَتقبلها وأمنها واستِقرارها؟

المراقــب لتداعيــات األحــداث فــي أمريــكا بعــد 
ــم  ــار صن ــي انهي ــة ف ــة المتمثل ــوابق التاريخي الس
تعاطــي  مشــهد  عبــر  االمريكيــة  الديمقراطيــة 
ترامــب مــع نتيجــة االنتخابــات واقتحــام جماهيــره 
فــي  يقــل  ال  مشــهد  وهــو  الكابيتــول،  لمبنــى 
ــذي  ــن وال ــار ســور برلي ــن مشــهد انهي ــه ع دالالت
ارخ لنهايــة الحــرب البــاردة ووالدة نظــام عالمــي 
جديــد، يــرى والدة لحقبــة تاريخيــة جديــدة يمكــن 

ــي: ــا يل ــا كم رصــد أهــم معالمه
ســيتم  كبيــر  أمريكــي  جهــد  هنــاك  أواًل: 
بذلــه ووقــت طويــل ســيمر فــي اطــار الســعي 
وراء اســتعادة الصــورة االمريكيــة المصــدرة علــى 
ــن  ــك ع ــة، ناهي ــات والديمقراطي ــة للحري ــا قبل أنه
ــن  ــن حزبي ــدي بي ــس التقلي ــب للتناف ــر مرتق تغي
بعــد  بينهمــا،  الحكــم  تنــاوب  يتــم  رئيســيين 
الحــزب  صفــوف  شــق  فــي  ترامــب  نجــح  ان 
الجمهــوري، وربمــا تتشــكل حركــة أو حــزب جديــد 
يتســم بالفاشــية بقيــادة ترامــب وبومبيــو، وهــو مــا 
ــة  ــة والخارجي ــن السياســة الداخلي ســيقلب موازي
التــي حــاول كال  االمريكيــة ويكشــف ســوءاتها 
التجــاوز  مــن  عقــود  عبــر  مداراتهــا  الحزبيــن 
والتمريــر لبعضمهــا البعــض باعتبارهمــا شــريكين 
فــي عصابــة اجراميــة كبــرى تشــكل قــوة عظمــى 

الواليــات المتحــدة االمريكيــة. تســمى 
لترميــم  المبذوليــن  والوقــت  الجهــد  وكال 
فــراغ  وجــود  عــدم  وبقاعــدة  االمريكــي،  الصنــم 
فــي السياســة، سيســمح لقــوى أخــرى بالوثــوب 
حلفــاء  مــن  ســواء  العالمــي،  الحكــم  لمســرح 

خصومهــا. أو  أمريــكا 
ــم  ــل العال ــي يجع ــراغ األمريك ــد للف ــذا الس وه
مرشــحًا للتوتــر، حيــث يتوقــع أن تبــذل جهــود 
صغيــرة  حــروب  نشــر  عبــر  وااللهــاء  للتعطيــل 
احتاللهــم  يخشــى  مــن  حــدود  علــى  متناثــرة 

للمكانــة االمريكيــة او القفــز الــى درجــة متقدمــة فــي 
ســلم التــوازن الدولــي، أو توريــط القــوى المرشــحة 
الســتهالكهم  مباشــرة  حــروب  فــي  للتقــدم 
تســتفيق  ريثمــا  وامكاناتهــم  قوتهــم  واســتنزاف 

أمريــكا مــن كبوتهــا وتحــاول اســتعادة توازنهــا.

ثانيًــا: النمــوذج األمريكــي الــذي اســتخدمته 
علــى  ســيًفا  وســّلطته  الــدول  البتــزاز  أمريــكا 
خصومهــا، لــم يعــد ناجحًــا أو ذا مصداقيــة رغــم 
المليــارات التــي أنفقــت لترويجــه عبــر منظمــات 
مجــال  فــي  تعمــل  كبــرى  دوليــة  ومؤسســات 
الديمقراطيــة والحريــات، وبالتالــي هنــاك حاجــة 
لــوالدة نمــوذج بديــل يعمــل كــذراع اســتعمارية. 
وبالعــودة للــوراء تاريخيًــا، فإننــا نــرى ان نمــوذج 
الليبراليــة الغربيــة اســتحدث للهيمنــة بديــال عــن 
ــن  ــى حي ــه، وال ــرًا لكلفت ــدي توفي االســتعمار التقلي
ابــداع نمــوذج جديــد، ربمــا تحــدث ردة ألدبيــات 
للتصعيــد  احتمــال  وهــو  التقليــدي،  االســتعمار 

يضــاف الــى االحتمــال الســابق!
ــختها  ــة بنس ــرب األمريكي ــات الح ــا: مخلف ثالًث
األكثــر فجاجــة والمتمثلــة فــي ترامــب، وأنظمــة 

فــي  الكاملــة وفرطــت  فقــدت مصداقيتهــا  تابعــة 
كامــاًل،  وجههــا  مــاء  وأريــق  قوتهــا،  أوراق  جميــع 
تعيــش مأزًقــا حقيقيًــا، حيــث اضطــرت للمضــي 
فــي اجــراءات تعــرف بداياتهــا، وال تعــرف نهاياتهــا، 
الصهيونــي،  العــدو  مــع  المجانــي  التطبيــع  مثــل 

ووجــدت  التكفيرييــن،  مــع  العضويــة  والعالقــات 
ــى  ــر مســتندة ال ــة باســتحقاقات غي نفســها مطالب
أعبــاء  نفســها  وحملــت  اســتعدادات،  أو  أصــول 
وعــداوات دون مبــرر وألقــت بجميــع أوراقهــا فــي 
ســلة ترامــب وربطــت مصائرهــا بمصيــره الملتبس، 
ــة،  ــن جه ــة م ــاكات اقليمي ــى ارتب ــع ال ــا يدف ــو م وه
وداخليــة مــع شــعوبها مــن جهــة أخــرى، وخاصــة مــع 
تــردي األوضــاع االقتصاديــة المتفاقــم بفعــل جائحــة 
عالميــة، حيــث شــكل الرفــاه االقتصــادي بعــض 
الضمانــات لصمــت الشــعوب وهــو فــي طريقــه الــى 
التدهــور، حتــى مــا قبــل الجائحــة، بســبب الفشــل 

ــع. ــى الري ــد عل ــاد الوحي ــة واالعتم ــي التنمي ف
هنــا نحــن أمــام مشــهد تصعيــدي بامتيــاز، ربمــا 
يتــم اللجــوء فيــه لقالقــل داخــل الــدول علــى نمــط 
)الربيــع العربــي(، كمحاولــة لاللهــاء وفرصــة اللتقــاط 

ــه  ــاوالت ل ــرى مح ــا ن ــو م ــة، وه ــاس االمريكي االنف
ــاء »داعــش«  ــان، ومحــاوالت الحي ــراق ولبن ــي الع ف
متناثــرة  حــروب  لخلــق  ومحــاوالت  وتنشــيطها، 
فــي المغــرب العربــي وافريقيــا مثــل االوضــاع علــى 
الحــدود الســودانية االثيوبيــة، وربمــا تخلــق فــي 
االيــام القادمــة قالقــل علــى حــدود روســيا والصيــن 
او فــي الداخــل مثــل تايــوان وهونــج كونــج والقــرم.

الحــدود  لتوتيــر  محــاوالت  نشــهد  وربمــا 
ــل  ــة مث ــن داخلي ــدة لفت ــة أو محــاوالت جدي االيراني
ــي أو  ــي الداخــل االيران ــة ف ــث الفتن تصريحــات تب

العراقــي. أو  اللبنانــي 
متوقعــة  دخانيــة  قنابــل  هنــاك  باختصــار 
مــن  وأصدقــاؤه  االســرائيلي  العــدو  يشــارك 
ــة  ــرض معاون ــا بغ ــي تفجيره ــرب ف ــن الع المطبعي
أمريــكا علــى اســتعادة توازنهــا، وربمــا تصــل األمــور 
بهــؤالء الــى التــورط فــي مواجهــات شــاملة بســبب 
ربــط مصيرهــم بالمصيــر االمريكــي، واهــدار جميــع 
فــرص االســتقالل الوطنــي والتخلــص مــن عــبء 

االمريكــي. واالســتعباد  الهيمنــة 
أمــا الشــعوب، فهــي فاقــدة للقيــادة والقاطــرة، 
حيــث تــم تجريــف الحيــاة السياســية ومــا يمكــن 
أن تشــكله مــن ضمانــة للتماســك والمواجهــة، فقــد 
انهــارت االحــزاب بفعــل ارتهانهــا لقــوى خارجيــة، 
فــي  يتبــق  ولــم  الوطنيــة،  الحــركات  وانهــارت 
تحمــل  والتــي  المقاومــة  فصائــل  ســوى  وطننــا 
مشــروعا ومنهجــا للمواجهــة والحمايــة مــن االندثــار 

والســقوط التاريخــي.
هــو مشــهد انتقالــي بامتيــاز للتوازنــات الدوليــة 
ــاز  ــي بامتي ــد، وانتقال وتشــكيل نظــام عالمــي جدي
الحيــاة  تشــكيل  العــادة  العربــي  الداخــل  فــي 
الشــعبية  للقــوى  االعتبــار  وعــودة  السياســية 
بشــكله  عائــد  اســتعمار  لمواجهــة  والسياســية 

العنيــف. التقليــدي 

اليمن مفتاح السالم والعقوبات للتخريب
أن يتذّكــر الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامــب قبــل ســبعة أيــام مــن رحيلــه عــن البيــت 
األبيــض تصنيــف حركــة أنصــار اهلل اليمنيّــة وزعيمهــا الســيد عبــد الملــك الحوثــي علــى لوائــح 
ــي  ــل السياس ــة الح ــو صياغ ــة نح ــا األدوات األممي ــرك خالله ــية تتح ــة سياس ــي لحظ ــاب، وف اإلره
بمبــادرات حثيثــة، وبعــد كالم واضــح للرئيــس المنتخــب جــو بايــدن عــن ضــرورة وقــف الحــرب 
ــول السياســية. ــى الحل ــب عل ــو التخري ــد ه ــى واح ــك معن ــن، فلذل ــى اليم ــة عل الســعودية اإلماراتي

عــرف ترامــب وأركان إدارتــه أن ال مترتبــات عمليــة للقــرار علــى أنصــار اهلل او علــى الســيد الحوثــي، 
ويعرفــون أن األثــر الوحيــد للقــرار هــو علــى تقييــد حريــة حركــة الرئيــس بايــدن.

الخبــراء فــي الشــأنين األميركــي والخليجــي يقولــون إن القــرار كمــا المصالحــة بيــن الســعودية 
وقطــر برعايــة أميركيــة هــي خطــوات تهــدف لتحصيــن ولــي العهــد الســعودي أمــام مــا يعتقــده وتعتقده 
إدارة ترامــب مــن نيــات ســلبية لبايــدن تجــاه األميــر محمــد بــن ســلمان، فالمصالحــة محاولــة إلغــالق 
ــن ســلمان، خصوصــًا أن المصالحــة جــاءت بتراجــع  ــى اب ــق عل ــة المفترضــة للتضيي ــذة األميركي الناف
ــى أنصــار  ــات عل ــى قطــر، بينمــا العقوب ــا عل ســعوديّ إماراتــي عــن كل الشــروط التــي ســبق وضعه
اهلل فهــي لخلــق نــوع مــن التــوازن الجديــد أمــام أي محاولــة النتفــاح إدارة بايــدن علــى هــذا الفريــق 

اليمنــيّ الــذي تتوقــف صناعــة الحلــول علــى الحــوار معــه.
يبقــى اليمــن مفتــاح البدايــات الجديــدة كمــا كانــت الحــرب عليــه مفتــاح الرهــان علــى خلــق 
تــوازن بوجــه التفاهــم النــووي مــع إيــران يشــكل وقــف هــذه الحــرب مفتــاح مــا تفكــر بــه إدارة 
بايــدن ومــا تســتطيعه، خصوصــًا أن قــوى المقاومــة ومنهــا أنصــار اهلل ليســت بــوارد تقديــم اي 
تنــازالت، وســتكتفي مراقبــة جديــة بايــدن مــن بوابــة حصريــة اســمها رفــع العقوبــات هــو مدخــل 

البناءأي جديــد جــدّي وليــس نتيجــة لهــذا الجديــد.

لــم تبــقَ إال ثمانيــة أيّــام مــن عُمــر 
البيــت  فــي  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
األيّــام  هــذه  تكــون  وربّمــا  األبيــض، 
الثمانيــة هــي األخطــر فــي تاريــخ الواليــات 
)حوالــيّ  القصيــر  األمريكيّــة  المتحــدة 
لــن  الرجــل  أّن  المُؤّكــد  300 عــام(، فاألمــر 
يســتقيل، كمــا أّن إجــراءات مُحاكمتــه فــي 
الكونغــرس األربعــاء قــد ال تنتهــي بعَزلِــه، 
ــا لدعــم  ــت، وإنّمــا أيضً ــق الوق ليــس لضي
غالبيّــة النــوّاب والشــيوخ الجُمهوريّيــن 
لــه، وعلــى رأســهم نائبــه مايــك بنــس خوًفــا 

مــن تَِبعــات هــذه الخُطــوة.
ــورة ســحريّة يُمكــن أن  ــك بّل ال أحــد يمل
تُمّكنــه مــن التنبّــؤ بطبيعــة الخطــوات التــي 
وأنصــاره،  ترامــب  عليهــا  يُقــدم  أن  يُمكــن 
فــي  حولــه  المســؤولين  مــن  تبّقــى  ومــن 
أيّامــه األخيــرة، ولكــن هُنــاك أربعــة تطــوّرات 
الماضييــن  اليوميــن  فــي  وقعــت  رئيســيّة 
ــة  ــا بعُمــق مُحاول ــالل تأمّله ــن خِ ــن م يُمك

رســم صــورة تقريبيّــة للمشــهد المُتوّقــع:
التّحقيقــات  مكتــب  تســريب  األوّل: 

 *ما هي السّيناريوهات المُتوّقعة في األيّام الّثمانية المُقبلة؟ 
ولماذا نَستبعِد استِقالة ترامب أو عزله؟

*وهل استِخدام بومبيو “فزّاعة” تنظيم “القاعدة” ووضع الحوثيين 
على قائمة اإلرهاب تَمهيدٌ للحرب على إيران؟

عبد الباري عطوان
الفيدرالــي األمريكــي مُحتــوى تقريــر أمنــي 
داخلــي لإلعــالم يتضمّــن معلومــات جمعهــا 
عُمالئــه تُؤّكــد أّن هُنــاك تَحرًُّكا مُســّلحًا 
تُنّظمــه جماعــة مُتطرّفــة مُواليــة لترامــب 
القتِحــام مبانــي الحُكومــات والمؤسّســات 
ــة  ــيّ 50 والي ــي حوال ــة ف ــميّة المحليّ الرس
فــي حــال تــمّ عــزل الرئيــس أو تجريــده 

ــلطاته. مــن سُ
وزيــر  بومبيــو  مايــك  توجيــه  الثانــي: 
إليــران  مُفاجًئــا  اتّهامًــا  الخارجيّــة 
بدعمهــا لتنظيــم “القاعــدة” وتقديــم مــالذ 
آمِــن لقادتــه مِثــل أبــو محمــد المصــري 
الــذي  التنظيــم  فــي  الثانــي”  “الرجــل 
ــاز “الموســاد”  ــة لجه ــه مجموعــة تابع اغتالت
اإلســرائيلي علــى األرضــي اإليرانيّــة قبــل 
بضعــة أشــهر، وقــال بومبيــو إّن ادّعاءاتــه 
هــذه تســتند إلــى معلومــاتٍ للمُخابــرات 

عنهــا. السّــريّة  نــزع  جــرى  األمريكيّــة 
نانســي  الســيّدة  اتّصــال  الثالــث: 
بيلوســي، رئيســة مجلــس النــوّاب األمريكــي، 
ــس  ــي رئي ــارك ميل ــرال م ــة بالِجن ــوم الجمع ي

ودعوتــه  األمريكيّــة  الجُيــوش  أركان  هيئــة 
ترامــب  قبــل  مــن  الضّغــوط  لمُقاومــة 
ــأيّ  ــام ب ــوّات المُســّلحة للقِي الســتِخدام الق
فــي  “األعــداء”  ضِــدّ  عســكريّة  مُغامــرات 

إيــران. بــه  المقصــود  تلميــٍح 
ترامــب  بيــن  “المُصالحــة”  لقــاء  الرابــع: 
وبنــس فــي البيــت األبيــض واتّفاقهمــا علــى 
مصلحــة  ســبيل  “فــي  عَملهُمــا  مُواصلــة 
أمريــكا حتــى نهايــة واليتهمــا” دون أيّ تحديــد 

لهــذه النّهايــة.
التطــوّرات  تََفحُّــص هــذه  مــن خِــالل 
السّــاحة  تشــهده  مــا  ظِــل  فــي  األربعــة، 
األمريكيّــة حاليًّــا مــن قلٍق وتوتّر وانقِســامات 
داخليّــة، وبالقِيــاس إلــى شــخصيّة ترامــب 
ومــا تتّســم بــه مــن غطرســة وتَهــوّر يُمكــن 
أو  لعرقلــة،  مُحتمليــن  ســيناريوهين  توّقــع 
ــلطة  ــل السّ ــى “مهرجــان” نق التّشــويش، عل
فــي 20 كانــون ثانــي )ينايــر( الحالــي فــي البيت 
األبيــض، أو حتّــى منــع إقامتــه مــن األســاس:
السّــيناريو األوّل: نُــزول أنصــار ترامــب، 
 74 تعدادهــم  يبلــغ  الذيــن  مُعظمهــم،  أو 
ــه المُســتقبلي  ــا، وينخرطــون فــي حزب مليونً
“أمريــكا أوّاًل” الــذي يُمكــن أن يكــون البديــل 
المُحتَمــل للحــزب الجمهــوري، نُــزول هــؤالء 
الّثقيــل،  العســكريّ  وعتادهــم  بِســالحهم، 
ــم،  ــي مُعظ ــة ف ــي الحُكوميّ ــالل المبان الحتِ
أو جميــع الواليــات، األمــر الــذي ســيُؤدِّي إلــى 
ــةٍ مــع أنصــار الرئيــس الفائــز  صدامــاتٍ دمويّ
جــو بايــدن، ومُعظــم المُعاديــن للعُنصريّــة 
و”الديكتاتوريّــة البيضــاء” التــي يرفــع شِــعارها 
ر  يُحَــذِّ مثلمــا  عليهــا،  ويُحَــرِّض  بايــدن 

مكتــب التّحقيقــات الفيدرالــي ويتَوّقــع.
ذريعــة  اســتخدام  الّثانــي:  السّــيناريو 
دعــم إيــران تنظيــم “القاعــدة” وتوفيــر المَــالذ 
اآلمِــن لقياداتــه التــي طرحهــا بومبيــو فجــأًة، 
إلــى جانــب ذرائــع ُأخــرى كثيــرة لشــن هُجوم 
عليهــا، وإعــالن حالــة الّطــوارئ فــي الِبــالد 
ــلطة  ــل السّ ــل مراســم نق ــي تعطي ــا يعن ممّ
ــرَّر، وتعميــق االنقِســامات  فــي الموعــد المَُق

ــا. ــة الفوضــى فيه وحال
إعــالن الرئيــس ترامــب حالــة الّطــوارئ 
ــق  ــن أجــل تحقي ــون م ــد يك ــي واشــنطن ق ف
أهــداف لهــا عــدّة أوجــه وتفســيرات بعضهــا 

مُعَلــن وأخــرى ســريّة مُســتترة، فنُــزول 15 
ألــف جُنديًّــا مــن الحــرس الوطنــي والجيــش 
ــون  ــد ال يك ــة ق ــن العاصم ــى شــوارع وميادي إل
لتأميــن االحتِفــال بنقــل السّــلطة مــن ترامــب 
إلــى بايــدن، وإنّمــا لتأميــن ســالمة ترامــب 
أيضًــا فــي حــال انــدِالع المُواجهــات الدمويّــة 
المُســّلحة بيــن المُحتجّيــن ومُعارضيهــم، 
الّطــوارئ  حالــة  لتوســيع  كمُقدّمــة  وربّمــا 
هــذه لتشــمل الواليــات الخمســين اأُلخــرى، 
علــى  هُجــوم  أيّ  علــى  اإلقــدام  حــال  فــي 
ــة،  ــا التحتيّ ــة وبُناه ــران ومُنشــآتها النوويّ إي
النوويّــة  والغوّاصــات  الّطائــرات  فحامــالت 
وطائــرات “B52” القاذفــة العِمالقــة مــا زالــت 
ــج الفارســي  ــاه الخلي ــي مِي ــط ف ــا تُراِب جميعً

ــٍب. ــةِ تَأهُّ ــي حال ــه وف وأجوائ
عندمــا يطيــر اليــوم ترامــب إلــى واليــة 
العُنصريّــة  عواصــم  أبــرز  أحــد  تكســاس 
الفاشــيّة البيضــاء، وزيــارة الحائــط العُنصــري 
علــى الحُــدود المكســيكيّة األمريكيّــة الــذي 
أقامــه لمنــع تَسَــلُّل المُهاجريــن وبتكلفــة 
5.7 مِليــار دوالر، ويعتبــره مــن أبــرز إنجازاتــه 
المقصــودة  الخطــوة االحتِفاليّــة  فــإّن هــذه 
بعَزْمِــه  نوايــا  أيّ  تَعكِــس  ال  بعنايــةٍ، 
مُغــادرة السّــلطة بَطريقــةٍ سَلِسَــةٍ ِوفًقــا 

الدّســتور. ألحــكام 
فــي  العُنصريّــون  اســتخدم  فمثلمــا 
بريطانيــا فزّاعــة الهجــرة وتَدَفُّــق المُهاجريــن 
للخُــروج مــن االتُحــاد األوروبــي )البريكســت(، 
ــةٍ  ــاتٍ هائل ــا بكميّ وتحشــيد أنصارهــم خلفه
ترامــب  يســتخدم  والتّضليــل،  الكــذب  مــن 
والتّخويــف  للتّرهيــب  نفســه  اأُلســلوب 
االعتِــراف  وعــدم  السّــلطة  فــي  وللبقــاء 

بالتّالــي. بالهزيمــة 
يعيــش العالــم أيّامًــا ثمانيــة مصيريّــة، 
ــه هــذه الكلمــة مــن  ــا تعني ــُكل م ــة، ب وتاريخيّ
فــي  إســرائيليًّا  دورًا  نَســتَبعِد  وال  معنــى، 
ســيناريو الهُجــوم علــى إيــران بعــد أن حصــل 
ِنتنياهــو علــى مُكافــآة التّطبيــع، والتّحالــف 
ــذي يخــوض الحــرب  ــي ال ــعودي اإلمارات السّ
فــي اليمــن علــى هديّــة تجريــم حركــة “أنصــار 
ــى قائمــة اإلرهــاب  ــا عل ــة ووضعه اهلل” الحوثيّ
فــي الدّقيقــة قبــل األخيــرة مــن واليــة ترامــب.. 

ــم. واهلُل أعل
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