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قضية اليوم

أوباما يحتوي غضب الخليج
في الـعــراق) ،متهمًا جهات لم ّ
يسمها
بمحاولة خلق «فتنة» بني العراقيني
بعد توحدهم ضد «داعــش» ،على ّ
حد
قوله.
وتـبــايـنــت م ــواق ــف ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
إزاء ال ـح ــادث ــة ،إذ عـمــل بـعـضـهــا على
االستغالل إحــرازًا للمكاسب عبر شد
العصبيات .واتفقت تلك الـقــوى على
«قــاســم مـشـتــرك» فــي مــا بـيـنـهــا ،وهــو
اتهام «ميليشيات شيعية» بالوقوف
وراء األحــداث ومحاولة اقتحام مرقد
أبــو حنيفة .وفــي هــذا الـسـيــاق ،طالب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،أس ــام ــة
النجيفي ،بـ»تشكيل ف ــوج مــن أهــالــي
األعـ ـظـ ـمـ ـي ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة مـ ـق ــدس ــاتـ ـه ــم»،
م ـشــددًا عـلــى ض ــرورة «التفكير جديًا
فــي إب ـعــاد خــط سـيــر الــزائــريــن الـكــرام
عن مدينة األعظمية» .إلى ذلك ،كشف
مصدر محلي من داخل مدينة املوصل
لـ»األخبار» عن قيام «داعــش» بإجبار
األهالي على مشاهدة الفيديوات التي
تـظـهــر أع ـم ــال ال ـح ــرق وال ـش ـغــب الـتــي
طالت املنازل ،وقام التنظيم بعرضها
عبر «النقاط اإلعالمية» املنتشرة في
املــديـنــة ،وأرف ــق ا ّلـفـيــديــوات بـمــؤثــرات
مــونـتــاجـيــة ت ـحــذر األه ــال ــي م ــن الثقة
بالحكومة والتعامل معها.
ّ
وفي وقت أجمع فيه محللون على أن
املستهدف مــن األح ــداث هــو الحكومة
نفسها ،رأى الخبير األمـنــي املختص
ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات امل ـس ـل ـح ــة،
هـ ـش ــام الـ ـه ــاشـ ـم ــي ،أن األزم ـ ـ ـ ــة ال ـت ــي
أراد لها البعض أن تتسع قــد انتهت
بـشـكــل ن ـهــائــي ،مـسـتـبـعـدًا ف ــي حــديــث
إلــى «األخـبــار» أن تكون لها تداعيات
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة« ،ألن ـ ـهـ ــا أرادت إحـ ـ ــراج
العبادي ،لكنها فشلت».
في غضون ذلك ،أنهى أكثر من «عشرة
م ــاي ــن زائ ـ ـ ــر» م ــراس ــم زي ـ ـ ــارة اإلمـ ــام
ال ـكــاظــم ،وس ــط اسـتـنـفــار أمـنــي كبير،
في خطة شــارك في تأمينها نحو 75
ألـ ــف ع ـن ـصــر م ــن ال ـج ـيــش وال ـش ــرط ــة.
وق ــال مـصــدر فــي «العتبة الكاظمية»
ّ
ل ــ»األخ ـبــار» إن «املــديـنــة استقبلت ما
يزيد على عشرة ماليني زائ ــر ،بينهم
امل ـئ ــات م ــن ال ـ ــزوار ال ـع ــرب واألج ــان ــب،
طيلة األيام الثالثة املاضية».

بدا أمس كأن باراك أوباما
قد نجح في احتواء غضب
دول الخليج من االتفاق
النووي المزمع توقيعه
مع إيران ،وذلك عبر رزمة من
التعهدات الدفاعية وسلسلة
من التفاهمات حول ملفات
المنطقة ،بدءًا من اليمن
ً
وصوال إلى ليبيا ،مرورًا بكل
من سوريا والعراق ولبنان
وفلسطين ومصر
تفاهم شامل تمخض عن اجتماع كامب
ديفيد ،أمــس ،قايض فيه الرئيس بــاراك
أوباما عدم معارضة االتفاق النووي مع
إيران برزمة من التعهدات ،شملت ملفات
املنطقة كلها .مقايضة ثنائية األضلع،
أقـ ـ ّـرت فـيـهــا دول الـخـلـيــج ب ــأن التسوية
النووية املرتقبة تعتبر عامل استقرار في
املنطقة ،في مقابل نوعني من االلتزامات
األميركية :األول ،أمني عسكري ،تعهدت
فـيــه واشـنـطــن بـضـمــان تـطــويــر ال ـقــدرات
العسكرية الخليجية والتعهد بالدفاع
عــن دول مجلس الـتـعــاون فــي مقابل أي
اعـ ـت ــداء ،بـحـســب م ــا ي ـق ـ ّـره م ـي ـثــاق األم ــم
املتحدة .أما الثاني ،فالتزام مشترك بحل
جـمـيــع أزم ـ ــات املـنـطـقــة سـيــاسـيــا بشكل
«ي ـم ـنــع ع ـلــى إي ـ ــران اس ـت ـغــال االن ـق ـســام
لزعزعة االستقرار في املنطقة».
ن ـظــريــة أوب ــام ــا ب ـس ـي ـطــة ،مـلـخـصـهــا أن
الحكومة اإليرانية ملتزمة حيال شعبها
بتحسني وضعه االقتصادي ،وهو ما ال
يمكن أن يحصل من دون رفع العقوبات
ال ـ ــذي ل ــن ي ـتــم ق ـبــل ال ـت ــأك ــد م ــن وفــائ ـهــا
ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ك ــام ـل ــة ب ـم ــوج ــب االت ـف ــاق
الـ ـن ــووي امل ــزم ــع عـ ـق ــده .ك ــذل ــك فـ ــإن رفــع
العقوبات ال يعني تعزيز ق ــدرات إيــران
على «زعزعة االستقرار» بحسب الحجة
الخليجية ،لكون هــذه املهمة ال تتطلب،
بحسب الرئيس األميركي ،أدوات معقدة
وال قدرات استثنائية .وبالتالي ،فإن منع
إيـ ــران مــن الـقـيــام بــأمــور مــن ه ــذا الـنــوع
ي ـكــون ع ـبــر «ب ـن ــاء ب ـنــى سـيــاسـيــة تـقــوم

بوظائفها بما يمنع إيــران من استغالل
االنقسام» لتوسيع نفوذها في املنطقة.
توجه عنوانه أن حل أزمات املنطقة يكون
بــال ـس ـيــاســة ال بــال ـع ـس ـكــر ،وي ـك ــون على
الشكل اآلتي:
في سوريا ،قال أوباما «التزمنا االستمرار
ف ــي تـقــويــة املـ ـع ــارض ــة ...وال ــوص ــول إلــى
حكومة انتقالية من دون (الرئيس) بشار
األسـ ــد» .وأض ــاف أن «ال ــوالي ــات املتحدة
تعمل مع املجتمع الدولي على التحقيق
في تقارير عن استخدام غاز الكلور ،في
قـنــابــل لـهــا تــأثـيــر أسـلـحــة كيميائية في
س ــوري ــا» ،مــؤك ـدًا أن ــه إذا مــا «ك ــان لدينا
التأكيد الالزم فإننا سنعمل مع املجتمع
الــدولــي وسنتواصل مــع حلفاء سوريا،
بما فيها روسيا ،من أجل وضع ّ
حد لذلك
ّ
ووق ـفــه» .وفــي مــا يتعلق باليمن ،رحــب
بالهدنة اإلنسانية «التي كانت ضرورة».
وقـ ـ ــال «ن ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة فــي
اليمن» ،مضيفًا أن «أميركا ودول الخليج
ي ـع ـل ـنــون ضـ ـ ــرورة ال ـت ـح ـ ّـول ســري ـعــا من
العمليات العسكرية إلى عملية سياسية
عـبــر مــؤتـمــر ال ــري ــاض» ،بـحـســب الـبـيــان
الختامي املنبثق عن القمة ،معربني عن
أملهم «في أن تتطور إلى وقف إطالق نار
أطول وأكثر استدامة» .وفي هذا السياق،
أشار البيان الختامي إلى أنه «كما حدث
مــع العملية العسكرية فــي اليمن سوف
تتشاور دول الخليج مع واشنطن عندما
تخطط لعمل عسكري خ ــارج حــدودهــا،
خصوصًا عندما يتطلب األمــر مساعدة
ّ
وتطرق أوباما وكذلك البيان
أميركية».
الختامي إلى عملية السالم ،وقال أوباما
إنه ما زال مقتنعًا بأن حل الدولتني الذي
يقضي بإقامة دول ــة فلسطينية تعيش
جـنـبــا إل ــى جـنــب م ــع إس ــرائ ـي ــل «حـيــوي
تـ ـم ــام ــا» ،لـتـحـقـيــق الـ ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ــط .وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه ي ـع ـت ـقــد أن حــل
الدولتني هو أيضًا األفضل ألمن إسرائيل
على املدى الطويل.
واعترف الرئيس األميركي بأن احتماالت
التوصل إلــى اتـفــاق ســام «تـبــدو بعيدة
اآلن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن عـ ــددًا م ــن أعـضــاء
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال
ّ
يشاركون الرأي بأن حل الدولتني حيوي.
ّ
أمـ ــا ف ــي الـ ـش ــأن ال ـل ـب ـنــانــي ف ـقــد «ع ــب ــروا
ع ــن قـلـقـهــم إزاء ت ــأخ ــر ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
لـلـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة» ،مـشـيــريــن إلــى

ــاعدة»؟

«السيطرة املسلحة ،بعد أي انتصار
ع ـس ـك ــري فـ ــي أي بـ ـل ــد ،م ــوج ـب ــا عـلــى
ّ
نـفـســه إق ــام ــة الـ ـش ــرع» .ي ـبـ ّـن «امل ـنــظــر
الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي» كـ ـي ــف ف ـه ـم ــت الـ ـتـ ـي ــارات
«ال ـقــاعــديــة» مصطلح «الـتـمـكــن على
املستوى العسكري وليس السياسي».
وبـ ـحـ ـس ــب اب ـ ـ ــن مـ ـحـ ـم ــد ،ف ـ ـ ــإن ال ـف ـه ــم
الـخــاطــئ للمصطلح وتطبيقه ،جعل

هـ ــذه الـ ـتـ ـي ــارات ع ــاج ــزة أم ـ ــام نــاسـهــا
ً
وجمهورها ،ورسمت «صــورة سلبية
للشريعة اإلسالمية في أذهان الناس».
ل ـك ــن ن ـظــري ـتــه ال ت ـع ـنــي ال ـت ـخ ـلــي عــن
ال ـســاح .وفــي سبيل توضيح فكرته،
يـضــرب مثل «اإلخـ ــوان املسلمني» في
كــل مــن مصر والـيـمــن .ففي الــدولـتــن،
ّ
مكن التنظيم لنفسه سياسيًا ،من دون
«تمكني» عسكري ،ففشلت التجربتان.
م ـش ـك ـل ــة أخـ ـ ـ ــرى ي ـ ــراه ـ ــا الـ ـك ــات ــب فـ ّـي
«التيار الجهادي» ،وهــي «إلغاء ُسنة
الـتــدرج» .فالتيارات السابحة في فلك
«ال ـق ــاع ــدة»« ،تـقـفــز ل ــدرج ــة عــالـيــة من
التمكني من دون وجــود أرضية لها»،
بسبب استخفاف «املدرسة الجهادية»
بمصطلح آخ ــر هــو « ال ـت ــدرج» ،الــذي
ُ ّ
ّ
«س ـ ــن ـ ــة ك ــون ـي ــة ث ــابـ ـت ــة» .امل ـن ــظ ــر
هـ ــو
يرى أن «املجاهدين» على
«القاعدي»
ّ
الرغم من تبنيهم مبدأ االنقالب على
ال ـ ّـواق ــع ،ال يـنـجـحــون «لـتـفــريـطـهــم في
سنة التدرج».

الحل يتناغم مع الواقع
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــب «امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
االس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــة» ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوذج ح ـك ــم
ّ
«الـطــالـبــان» ،ال ــذي «تـمــكــن» مــن أرض

أفغانستان ،لتحقيقه شــروط الدولة
الثالثة« :السلطة الشرعية ،الحكومة
القادرة على تقديم الخدمات للشعب،
واالعـ ـت ــراف ال ــدول ــي ك ــي تـتـعــامــل مع
مـحـيـطـهــا» .االع ـت ــراف ال ــدول ــي األب ــرز
جاء من السعودية حسب ابن محمد.
الكاتب يرى أن على «املجاهدين» في
«ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث ال ـت ـح ــرك بـطــريـقــة
مشابهة ملــا ق ــام بــه ص ــاح الــديــن في
مصر مــن بناء النفوذ واإلص ــاح من
ً
ترتيبات
الــداخــل أوال ،والــدخــول فــي
ٍ
سياسية مع بقية القوى تحت سقف
شرعي مقبول ثانيًا ،واالعتراف بقوة
«التيار الجهادي» كقو ٍة ثالثًا».
خالصة فكرة ابن محمد ،العمل وفق
رؤيـ ـ ــة س ـي ــاس ـي ــة ال ع ـس ـك ــري ــة ،تـحــت
سـقــف شــرعــي ،ول ـكــن مــن دون تدخل
«امل ـ ـ ـشـ ـ ــايـ ـ ــخ» ،ل ـت ـح ـق ـي ــق «الـ ـتـ ـمـ ـك ــن»
املـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــزل بـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــن أسـ ــاس ـ ـيـ ــن:
الـتـغـلـغــل وال ـن ـف ــوذ ف ــي ال ــدول ــة ،ليتم
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا الحـ ـق ــا ،وتـحـقـيــق
االع ـ ـتـ ــراف ال ــدول ــي ب ــال ــوج ــود .ق ــد ال
تتخطى هــذه الفكرة اإلط ــار النظري،
إال أن ـه ــا ق ــد ت ـت ـحــول إلـ ــى س ـل ــوك في
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي تـ ـنـ ـش ــط ف ـي ـهــا
الجماعات «القاعدية».

دع ـ ــم ح ـك ــوم ــة بـ ـي ــروت ف ــي مــواج ـه ـت ـهــا
م ــع امل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة امل ـس ـل ـحــة.
كــذلــك ف ـع ـلــوا ف ــي ال ـش ــأن امل ـص ــري حيث
أك ــدوا ض ــرورة تنفيذ جميع التعهدات
االقتصادية التي أقـ ّـرت في مؤتمر شرم
ال ـش ـيــخ .كــذلــك ج ــرى الـتــأكـيــد عـلــى دعــم
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة وضــربــات التحالف
الــدولــي ضــد «داعـ ــش» ،إضــافــة إلــى دعم
ح ـكــومــة ه ــذا ال ـب ـلــد وإج ـ ــراء إص ــاح ــات
تضمن حـقــوق الـعــراقـيــن كــافــة .أم ــا في
ليبيا ،فـقــد ش ــدد الـبـيــان عـلــى «ض ــرورة
تشكيل حـكــومــة وط ـن ـيــة» .أوب ــام ــا شــدد

أوباما :االستمرار في
تقوية المعارضة
والوصول إلى حكومة
انتقالية من دون األسد

على أن التزام الواليات املتحدة أمن دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي «راسـ ـ ــخ»،
معلنًا عزم الواليات املتحدة على تعزيز
تعاونها العسكري مع الــدول الخليجية
الـســت ،ملواجهة تنامي النفوذ اإليــرانــي

فــي املنطقة .غير أن أوبــامــا حــرص على
ال ـقــول للصحافيني فــي خ ـتــام الـقـمــة إن
«الـهــدف من التعاون األمني ليس إدامــة
أي مواجهة طويلة األمد مع إيران أو حتى
تهميش إي ــران» .وقــال إن «الـتــوتــرات في
املنطقة سيتلوها حــوار شامل وواســع،
بما في ذلــك شمول إيــران وجيرانها من
دول الخليج».
أوبــامــا شــدد على أن «للواليات املتحدة
م ـصــالــح أم ـن ـيــة جــوهــريــة ف ــي اس ـت ـقــرار
مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» ،مـضـيـفــا أن
«ال ـت ـعــاون بــن واشـن ـطــن ودول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـحـ ـج ــر األس ـ ـ ـ ـ ــاس» فـ ــي ه ــذا
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،وم ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــا أن أمـ ـي ــرك ــا
وحـلـفــاء هــا فــي الخليج سيعملون معًا
«لـلـتـصــدي ألنـشـطــة إيـ ــران ال ـتــي تــزعــزع
استقرار املنطقة».
وأكد أوباما ردًا على الهواجس الخليجية
من «التقارب مع إيران على حسابهم» أن
«الواليات املتحدة تبقي على التزاماتها
وتحترمها» ،مؤكدًا أنــه تـ ّـم االتـفــاق على
أن «نــوســع شــراكــاتـنــا فــي م ـجــاالت عــدة
وأساسية».
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أوضـ ـ ـ ــح ال ــرئ ـي ــس
األم ـيــركــي أن ــه تــم االت ـف ــاق عـلــى توسيع
«تـ ـب ــادل امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ــاص ــة ملـكــافـحــة
اإلرهــاب ومكافحة التطرف العنيف ،بما
فيه عبر اإلنترنت» ،مضيفًا أن الواليات
املتحدة ستساعد حلفاءها الخليجيني
«في تعزيز قدراتهم الخاصة للدفاع عن
أنفسهم وتطوير قدراتهم الدفاعية ضد
الصواريخ البالتسية» .وبحسب البيان
الـخـتــامــي ،فقد أك ــد املجتمعون فــي قمة
كامب ديفيد على «الـتـعــاون ...في سبيل
م ــواج ـه ــة أي ت ـه ــدي ــد خ ــارج ــي لـســامــة
أراضي أي من الدول األعضاء في مجلس
التعاون الخليجي» .وبعد انتهاء القمة،
اتخذ املجتمعون صورتهم التذكارية في
حديقة منتجع كامب ديفيد ،حيث تحدث
أوباما بشكل مقتضب مع أمير قطر تميم
بــن حمد ال ــذي أش ــار ب ــدوره إلــى أن «كل
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ّ
ترحب
بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي م ــع إيـ ـ ــران» ،مضيفًا:
«اتفقنا على عقد قمة أميركية خليجية
العام املقبل ملتابعة ما ناقشناه في كامب
ديـفـيــد» ،مــن دون أن يــوضــح مـكــان عقد
هذه القمة وال موعدها بالتحديد.
(األخبار)

