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كيوسك

بورصة االنتخابات األميركية:
فتح اإلعالم األميركي بازار
اإلنجازات واإلخفاقات الخارجية
مع تصاعد ّ
حدة الحمالت االنتحابية
الرئاسية .املحافظون الجدد غير
راضني عن كل السياسات األوباماوية،
وآخر صرعاتهم «نحن من ّ
تنبأ
بالربيع العربي» قبل سنوات
مع انطالق موسم الحمالت االنتخابية للرئاسة
االميركية ،ب��دأت ج��ردات الحساب لعهد ب��اراك
ُ
أوب� ��ام� ��ا ت � �ع� � ّ�د ،وال �ص �ح��اف �ي��ون ال �ج �م �ه��وري��ون
وامل�ح��اف�ظ��ون ي�ت�ل��ذذون ب�ت�ع��داد «ن�ق��اط الفشل»
وكشف الثغر وانتقاد السياسات التي اعتمدت
ع�ل��ى م ��دى أرب ��ع س �ن��وات .ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،بما
شهده من تغيرات وتحركات تاريخية ،لم يغب
ع��ن ال�ج��ردة االنتخابية تلك ،ب��ل استحوذ على

ال �ج��زء األك�ب��ر م�ن�ه��ا ،رغ��م اع �ت��راف الجميع ب��أن
أول��وي��ات ال�ح�م�لات ل�ه��ذا ال �ع��ام ي�ج��ب أن تكون
اقتصادية بحتة.
بعض الصحافيني ّ
حمل أوباما مسؤولية «فشل
الى يد االسالميني،
الثورات العربية» وانتقالها ّ
ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر الم� ��ه ع �ل��ى ت ��وق ��ف م �ف��اوض��ات
السالم وتوتر العالقات مع بنيامني نتنياهو،
آخرون ّ
بينوا «مساوئ» االنسحاب من العراق،
وكثيرون انتقدوا طريقة تعامله «املتساهلة»
مع إي��ران ،حتى أن البعض استذكروا ،بحسرة،
أي� � ��ام ال ��رئ �ي ��س ال �س ��اب ��ق ج� � ��ورج وال� �ك ��ر ب ��وش،
ّ
«التنبؤ بالربيع العربي»!
ونسبوا اليه
خالل عام الثورات العربية لم يكثر باراك أوباما
ال �ك�ل�ام ،وب ��دا م �ت��رددًا م��ع ب��داي��ة ال �ت �ح��رك��ات ،ال
يقف الى جانب الثوار تلقائيًا .حتى في الحرب
على ليبيا ،ل��م ن��ره ،كسلفهّ ،يستعرض ويتلو
ال�خ�ط��اب��ات ال�ح��رب�ي��ة ،ل�ك�ن��ه ن��ف��ذ وف �ع��ل .وليس
ال�س�ب��ب ألن ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ال��دي�م��وق��راط��ي
غ�ي��ر مقتنع ب�م��ا ف�ع�ل��ه ،ب��ل ه��و ي�ه��وى «ال�ح��رب
ال �ص��ام �ت��ة» ،ك �م��ا وص �ف �ه��ا ال �ب �ع��ض ،وان �ت �ق��دوه
عليها.
ح��ال�ي��ًا ،ينقسم امل�ح�ل�ل��ون االم�ي��رك�ي��ون ،ب�ين َم��ن
ي �ق ��ول إن ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ال ي �ن �ب �غ��ي أن

«هنا تعيش القوة الخارقة»
املحافظون الجددّ ،
مروجو نظرية التدخل
العسكري الوقائي لحماية أمن الواليات
املتحدة ،مستاؤون كثيرًا من السياسة
ال��دف��اع�ي��ة ال�ت��ي انتهجها ب ��اراك أوب��ام��ا
خالل فترة حكمه .توماس دونالي في
مجلة «ذي ويكلي ستاندرد» يقارن بني
اع �ت��راف أوب��ام��ا أن «ال�ج�ي��ش االميركي
لم يعد يكفي لخوض حربني في نفس
الوقت» وبني كالم كولن باول عام ١٩٨٩
عندما قال «اللوحة التي وضعناها على
بابنا تقول هنا تعيش القوة الخارقة».
دون ��ال ��ي ي �ل��وم ال �ت �ق��اع��س ال� ��ذي أص ��اب

ال �س �ي��اس��ات ال��دف��اع �ي��ة «ال � ��ذي س�ي��ؤث��ر
على مكانة الواليات املتحدة في العالم،
ودوره��ا في تقديم الحماية ملصالحها
وحلفائها من الديمقراطيات» .الكاتب
ال ��ذي ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن اس�ت�ه�ج��ان املحافظني
الجدد خفض امليزانية الدفاعية ،يظهر
قلقًا حيال مستقبل «ال�ش��رق االوس��ط
ال�ك�ب�ي��ر» .وي �ق��ول «ال أح��د ي�ع��رف كيف
ستنتهي ال �ث��ورات العربية وعندها ما
ّ
الذي سحل بمصالحنا وحلفائنا هناك،
وخصوصًا بعد ت�م� ّ�زق الغطاء االمني
االميركي عن الشرق االوسط الكبير».

تكون في قلب حمالت أوباما االنتخابية ،ألنها
ّ
ً
أوال ف��اش�ل��ة ،وألن ��ه ي�ج��ب أن ي��رك��ز ع�ل��ى األزم ��ة
َ
االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي م �ش��اري � ّع��ه ،وب�ي�ن م ��ن ي ��رى أن
الرئيس قد يستخدم الشق الخارجي لصالحه
في الدعاية االنتخابية.
وال��ى ج��ان��ب قتل أس��ام��ة ب��ن الدن ،واالن�س�ح��اب
من العراق ،يحتل «الربيع العربي» الجزء األكبر
في بازار االنجازات واالخفاقات االعالمي ،حتى
أن املحافظني الجدد نسبوا اليهم إط�لاق فكرة
الثورات العربية خالل عهد بوش السابق.
وف ��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،ت��واك��ب اس �ت �ط�لاع��ات ال ��رأي
االنقسامات وال �ق��راءات ،وتقوم بنشرها معظم
وسائل االع�لام ،وآخرها ،لـ«سي بي إس نيوز»
َ
ي �ظ �ه��ر أن  ٪٤٨م ��ن األم �ي��رك �ي�ي�ن امل�س�ت�ط��ل�ع�ين
يؤيدون سياسة أوباما الخارجية .بينما كشف
اس�ت�ط�لاع آخ��ر ل� �ـ«إي ب��ي س��ي ن�ي��وز» أن «ج��زءًا
كبيرًا من املواطنني االميركيني غير راضني عن
سياسة الرئيس تجاه إيران».
ج��اي�م��س ل�ي�ن��دس��اي ع�ل��ى م��وق��ع مجلة «ف��وري��ن
أف �ي��رز» ي �ق��ول إن «أوب ��ام ��ا ي�م�ك�ن��ه ال �ح��دي��ث عن
ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة م ��ن م��وق��ع ق � ��وة ،بعكس
امل� �ل ��ف االق � �ت � �ص� ��ادي» .ل �ي �ن��دس��اي ي �س �ت �ن��د ال��ى
االس�ت�ط�لاع��ات ال�ت��ي ت��دع��م ف�ك��رة أن األميركيني
بمعظمهم موافقون ع��ن كيفية ق�ي��ادة رئيسهم
للسياسات الخارجية .وعن «فشل» أوباما حيال
امللف النووي االيراني ،ويرى أن «على الرئيس
أن ي �ك��ون ح��اس �م��ًا ف��ي م��وق �ف��ه م��ن إي � ��ران ،لكنه
ع�ل��ى االرج ��ح سيميل ال��ى خ�ي��ار الدبلوماسية
وال� �ح ��وار ف��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ،وه �ن��ا أي �ض��ًا يمكنه
أن ي�ت�ب��اه��ى ب��أن��ه ن�ج��ح ب �ض� ّ�م ب�ك�ين ال ��ى ج��وق��ة
املحذرين من النووي االي��ران��ي» .نقطة إضافية
ألوب��ام��ا ،يحتسبها ل��ه ال�ك��ات��ب ،وه��ي سياسته
االن�س�ح��اب�ي��ة م��ن أف�غ��ان�س�ت��ان ،وه�ن��ا يشير ال��ى
اس�ت�ط�لاع «أو آر س��ي» ال��ذي يظهر أن  ٣/٢من
األميركيني يعارضون الحرب على أفغانستان.
حتى بشأن االنسحاب من العراق ،يرى الكاتب
االميركي أن أوباما يستطيع ّ
الرد على انتقادات
الجمهوريني له ،بالقول إنه ّ
«أتم االنسحاب كما
ّ
ي�ج��ب ،وس��ل��م ال�ع��راق�ي�ين أم��ن وح�م��اي��ة ب�لاده��م،
وهو االمر الذي طاملا أرادوه وطالبوا به».
ل�ك��ن آخ��ري��ن ال ي �ش��ارك��ون ل�ي�ن��دس��اي ايجابيته
ت �ل��ك ،وي �ن �ظ��رون ال ��ى االم � ��ور ب �ع �ي��ون م�ح��اف�ظ��ة
س��اخ �ط��ة ع �ل��ى «س� �ي ��اس ��ات ض �ع �ي �ف��ة وق� � ��رارات
متهورة» .هؤالء ،يرون أن االنسحاب الكلي من
ال �ع��راق ،ه��و «خ�س��ارة كبرى ل�ل��والي��ات املتحدة،
وخصوصًا أن إي��ران هي التي ستفوز بالبلد».
ك��ذل��ك استراتيجيا أوب��ام��ا ف��ي أف�غ��ان�س�ت��ان ،إن
م��ن ح�ي��ث س�ح��ب ال �ج �ن��ود ،أو م��ن ح�ي��ث تنفيذ

أوروبا تحاصر نفط إيران :حسابات خاطئة!
الحصار األوروبي النفطي على إيران
شغل اإلعالم الفرنسي أخير ًّا .بعد االحتفال
بالخطوة والتهليل لها ،لعل إسرائيل ترضى
عن أداء القارة العجوز ،برزت تحليالت وصفت
مجد» ،وأخرى طمأنت:
الحصار بأنه «غير ٍ
النفط السعودي هنا
حاول اإلعالم الفرنسي االحتفال بقرار االتحاد
األوروب � ��ي ف ��رض ح �ص��ار ن�ف�ط��ي أوروب � ��ي على
إي � � ��ران ،ل �ك��ن ف ��رح ��ة ال �ب �ع��ض ل ��م ت �ط ��ل ،إذ رأى
امل �ح �ل �ل��ون أن �ه��ا «غ �ي��ر م �ج��دي��ة» ،ف �ي �م��ا اك�ت�ف��ى
ً
البعض اآلخ��ر بوصفها بـ«التاريخية» ،سائال
عن حجم تأثيرها على االقتصاد اإليراني.
اخ�ت�ل�ف��ت ت �ق��دي��رات ح �ص��ة ت �ص��دي��ر ال �ن �ف��ط من
االق� �ت� �ص ��اد اإلي � ��ران � ��ي ب �ي�ن ص �ح �ي �ف��ة ف��رن �س �ي��ة
وأخرى ،فحددت بـ  ٪٥٠تارة و ٪٦٠تارة أخرى،
لكن الرقم الثابت هو نسبة التصدير النفطي
ّ
اإليراني الى أوروبا التي تبلغ  .٪٢٠فهل ستهز
ت�ل��ك ال�ن�س�ب��ة م �ي��زان إي� ��ران االق �ت �ص��ادي؟ وه��ل

ً
سيكون قرار االتحاد األوروبي فاعال؟
م�ع�ظ��م ال �ع �ن��اوي��ن ال�ص�ح��اف�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ب��دت
م�ه�ل�ل��ة ل �ق��رار االت� �ح ��اد األوروب� � ��ي األخ �ي��ر ضد
إي��ران ،وهي كانت صدى ملا أراد االتحاد نفسه
ق��ول��ه للعالم «ن�ح��ن متمسكون بالضغط على
إيران وماضون فيه» ،وإلسرائيل تحديدًا «نحن
معك في معركتك ضد إيران» .هذا ما أشار إليه
املحلل ب�ي��ار روس �ل�ين ،ف��ي م� ّ
�دون�ت��ه على موقع
«ل��و ف �ي �غ��ارو» ،ع�ن��دم��ا ق��ال «ك�ي��ف يمكن إق�ن��اع
لاّ
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ب ��أ ي �ض��رب��وا إي � ��ران؟ ال�ح�ص��ار
النفطي قد يكون أقل تأثيرًا من املعركة الخفية
التي ّ
تحرك االنقالبات وتغتال العلماء ( )...لكن
ّ
على األق��ل تسمح ألوروب��ا ب��أن تعلن على املأل
أنها ماضية في الضغط على النظام اإليراني».
وع � ��ن ف �ع��ال �ي��ة ال� �ح� �ص ��ار ال �ن �ف �ط��ي األوروب� � � ��ي،
ت�ح� ّ�دث املتخصص ف��ي ال�ش��أن اإلي��ران��ي تييري
كوفيل ،في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون»
ً
ً
الفرنسية ،قائال «قد تنقص أموال إيران قليال،
ل �ك��ن اق �ت �ص��اده��ا ل ��ن ي �ن �ه��ار» ،وي �ش �ي��ر إل ��ى أن
«الصني والهند وكوريا الجنوبية ،بحاجاتها
املتزايدة للنفط ،لن تتردد في شرائه من إيران
ّ
ب�ث�م��ن أق� � ��ل» .وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن وص ��ف ك��وف�ي��ل
ال �ق��رار األوروب ��ي ب�ـ«ال�ض��رب��ة امل�ب��اش��رة إلي��ران»

ل �ك��ون��ه ي �م��س ص��ادرات �ه��ا ال�ن�ف�ط�ي��ة األس��اس �ي��ة
في اقتصادها ،إال أن��ه ال يتردد في القول إنها
«غ�ي��ر م�ج��دي��ة» .امل�ح�ل��ل ال�ف��رن�س��ي ي��ذه��ب حتى
الى االستنتاج بأن الحصار النفطي األوروبي
«سيفيد إي � ��ران» .ك�ي��ف؟ ي�ش��رح ك��وف�ي��ل أن ه��ذا
ال �ق��رار «ق��د ي��دف��ع اإلي��ران�ي�ين ال��ى التمسك أكثر
بنفطهم والعمل على تطويره وإن�ت��اج امل��زي��د.
وع�ل��ى ال�س��اح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ،ه��و س�ي�ق��وي ذري�ع��ة
ب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ال �ن �ظ��ام ال��ذي��ن ي�ق��ول��ون
إن��ه ال يمكن التعامل م��ع ال�غ��رب ،ان�ظ��روا كيف
يعاملنا».
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي�ض�ي��ف م��وق��ع «س�ل�اي��ت»
ال�ف��رن�س��ي أن «تصعيد ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى إي ��ران،
وت� �ح ��دي� �دًا ال� �ح� �ص ��ار ال �ن �ف �ط ��ي ،س � �ي� ��ؤدي ال ��ى
توحيد اإليرانيني وراء نظامهم وزيادة التمسك
ب ��ه ودع� � ��م ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م��ود أح � �م ��دي ن �ج��اد،
وخصوصًا مع اقتراب املوسم االنتخابي».
ل �ك��ن امل�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ال� �ش ��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة،
بعض التفاؤل في
فابريس نودي النغلوا ،تبدي ّ
قراءتها للقرار األوروب��ي ،إذ تبشر بأن اململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة س�ت�ع� ّ�وض ع��ن النقص في
النفط اإلي��ران��ي ألوروب ��ا .الن�غ�ل��وا ،تعترف بأن
«الحصار األوروب��ي التدريجي للنفط اإليراني

سيتحقق بفضل السعودية التي واف�ق��ت على
زي � ��ادة إن �ت��اج �ه��ا» .الن �غ �ل��وا «ت �ط �م �ئ��ن» ال ��ى أن
فائض االحتياطي النفطي السعودي يمكنه أن
ّ
يسد حاجة السوق األروروب�ي��ة ،وخصوصًا أن
 ٣دول فقط تعتمد على النفط اإلي��ران��ي ،وهي:
اليونان ،إيطاليا وإسبانيا.
وف �ي �م��ا أج �م ��ع ب �ع��ض ال� �خ� �ب ��راء االق �ت �ص��ادي�ي�ن
األميركيني على أن «الحصار النفطي ع��ادة ال
ينفع في ح��االت مماثلة ،شأنه شأن العقوبات
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة» ،أش ��ار ال �ب��اح��ث في
«م �ع �ه��د ال �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة» ال �ف��رن �س��ي ك��ري��م
ب ��اك ��زاد ال� ��ى أن «ال �ح �ص ��ار ق ��د ي��رف��ع ت�ك��ال�ي��ف
املعيشة لإليرانيني ،وخصوصًا بعد انخفاض
ك�ب�ي��ر ف��ي س�ع��ر ال��ري��ال اإلي ��ران ��ي أم ��ام ال ��دوالر
األم �ي��رك��ي» .ب��اك��زاد ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع م��وق��ع «٢٠
م �ي �ن��وت» ال�ف��رن�س��ي ي�ن�ف��ي أي ت��أث�ي��ر للحصار
على شعبية النظام في الداخل اإلي��ران��ي ،على
ّ
يصور
العكس هو يشرح أن «ذلك من شأنه أن
النظام كضحية تجاه القوى الغربية في عيون
مواطنيه» .ل��ذا ،يخلص الباحث ال��ى أن «هدف
إسقاط النظام من خالل تأليب املواطنني ضده
ّ
مبني على حسابات
عبر تضييق الخناق عليه
غير دقيقة للقوى الغربية».

