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العالم

العالم

قضية

إن ذل ــك ق ــد يـعـنــي بـبـســاطــة احـتـمــال
خسارة دولة أخرى كبيرة ثانية بعد
بريطانيا من سجل عضوية االتحاد
املحتم ّأنه
األوروب ـ ّـي ،األمــر الــذي من
ّ
سيتسبب فــي تشجيع آخــريــن على
الـقـفــز مــن السفينة وف ــرط «السبحة
الــزرقــاء» بالكامل ،وتلك مخاطرة لن
تـقــدم بــرلــن أو بــاريــس ـ ـ وهـمــا قـ ّـوة
االتحاد الدافعة ـ ـ على أخذها في ظل
ّ
الـتـحــديــات الــداخ ـلـ ّـيــة الـصـعـبــة التي
ّ
الليبرالية الحاكمة
تعيشها األحزاب
ّ
فيهما ،والـتــي أنـهــت عمليًا إمكانية
ّ
األملانية أنجيال
استمرار املستشارة
ـا ،وتـكــاد
ـ
ب
ـ
ق
ـ
ت
ـ
س
ـ
م
مـيــركــل فــي الـحـكــم
ً
تـطـيــح إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون م ــن س ـ ّـدة
ّ
الفرنسية في مدى قريب.
الرئاسة

«القوميون» ّ
يؤجلون معركة مواجهة مصاعب البالد ويغرقونها في مزيد من الديون وااللتزامات (أ ف ب)

بروكسل لمصلحتهم نتيجة «بريكست»
يراهن حكام
إيطاليا الجدد على اختالل الميزان التفاوضي مع ّ
ّ
البريطاني ،ويستمرون في تأجيل اإلصالحات االقتصادية المستحقة ،لكنهم بسياساتهم المتهورة
ّ
يقودون البالد نحو ّ
مستقبلية تامة للدائنين على النسق الذي انتهت إليه الجارة أثينا منذ مدة
تبعية

ّ
جولة أوروبية من الشراب المر :من أثينا إلى روما

ّ
ّ
عن إيطاليا وقومية المتسولين
لندن ــ سعيد محمد
أشعلت رواية جديدة تروي تفاصيل
موثقة عن حياة بينيتو موسوليني
( )1945 – 1883زع ـ ـيـ ــم ال ـت ـج ــرب ــة
اإليطالية في النصف ّ
ّ
األول
الفاشية
م ــن الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن أج ـ ــواء ال ـجــدل
ّ
ّ
اإليطالية،
الجمهورية
السياسي في
قمة قائمة
منافس
دون
وتسلقت من
ّ
ّ
أكثر الكتب مبيعًا منذ بضعة أسابيع
وال تــزال ،فــي حــن ســارعــت دور نشر
ّ
عاملية عـ ّـدة الــى شــراء حقوق نشرها
ب ـع ـ ّـدة ل ـغــات وأي ـض ــا لـتـحــويـلـهــا إلــى
فيلم سينمائي .وعـلــى الــرغــم مــن أن
الــروايــة ،الـتــي كتبها أسـتــاذ جامعي
إيـطــالـ ّـي غير مـعــروف خ ــارج الــدوائــر
األكـ ــادي ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة ،م ـت ـخ ـمــة ب ـم ـق ــاط ــع مــن
نـصــوص تــاريـخـ ّـيــة وثــائـقـ ّـيــة الطابع
نقاد كثيرون بأنها ضعيفة
ووصفها ّ
أدبيًا وليست دقيقة في سرد األحداث،
إال أنـهــا تنجح فــي تسجيل األج ــواء
املضطربة التي كانت تعصف بالبالد
عشرينيات القرن املاضي وقت بداية
ص ـ ـعـ ــود «ال ـ ــدوتـ ـ ـش ـ ــي» ومـ ـح ــاوالت ــه
الـحـثـيـثــة لـبـعــث إي ـطــال ـيــا م ــن جــديــد
ّ
إمبراطوري ًة تهيمن على إقليم البحر

األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط ك ـ ّـل ــه ،وتـسـتـعـيــد
أمـجــاد الـ ّـرومــان الـقــدمــاء .وال شـ ّـك أن
كثيرًا من ّ
القراء اقتنوا الرواية إعجابًا
ّ
بشخصية الزعيم الــراحــل ،وال
منهم
سـ ّـي ـمــا ف ــي ظ ــل أج ـ ــواء ع ـ ــودة املـ ــزاج
ّ
الفاشي إلــى البالد ومشاركة اليمني
املتطرف للسلطة فيها .لكن ربما وهم
يستكشفون تـفــاصـيــل حـيــاة الزعيم
ـاال إلــى حقيقة أن الـ ّـروايــة
لــن يلقوا بـ ً
ّ
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ت ـس ـج ــل بـ ــأمـ ــانـ ــة ال ـج ـه ــد
الخارق الــذي بذله «الدوتشي» أثناء
تــول ـيــه م ـنــاصــب ق ـي ـ ّ
ـادي ــة ف ــي ال ــدول ــة
ّ
ّ
اإليطالية لتسوية األوضاع الكارثية
ّ
ال ـتــي كــانــت تعيشها الـبـيــروقــراطــيــة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ـ ّـيـ ــة ،وبـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ل ـن ــاح ـي ــة
ّ
ـام ــة
ت ـص ـح ـيــح وض ـ ــع املـ ـي ــزان ــي ــة ال ـع ـ ّ
كلي ودائــم ومتوارث.
املصابة بعجز ّ
موسولوني كان مدركًا تمامًا لحقيقة
ّ
اإلمبراطوريات يحتاج وقبل
أن بناء

كل شيء إلى استقالل اقتصادي ألن
املتسولني بالطبع ال يمتلكون قرارهم
ّ
السياسي ،وعليهم دائمًا أن يتقبلوا
ما يطرحه عليهم املحسنون من دون
نقاش.
هـ ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة يـ ـب ــدو ّأن ـ ـهـ ــا غــائ ـبــة
تمامًا عن أذهــان سياسيي التحالف

الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـك ــم إي ـط ــال ـي ــا
ه ــذه ّ
األي ـ ــام (حــركــة الـخـمــس نـجــوم)
وش ــري ـك ــه ح ـ ــزب ال ـ ّـرابـ ـط ــة الـيـمـيـنــي
املتطرف ،إذ إن سياسة هذا التحالف
االق ـت ـصــاديــة ـ ـ ـ ـ ورغـ ــم ك ــل الـقــرقـعــات
ال ـق ــوم ـ ّـيــة ال ـصــاخ ـبــة غ ـيــر امل ـع ـهــودة
ّ
جمهورية  1946ـ ـ متجه وبشكل
منذ
ّ
متزايد نحو تــوريــط ميزانية البالد
بمزيد من العجز والتزامات اإلنفاق
ال ــزائ ــد إلرض ـ ــاء جـمـهــور ناخبيهما

سلوك حكام روما المراوغ
في ظالل «بريكست» يعكس
قصر نظر استراتيجيًا
ّ
باملسؤولية
دونما إظهار أي إحساس
تجاه مهمة وضع إيطاليا على سكة
االس ـت ـقــرار االق ـت ـص ــادي ،األم ــر الــذي
وص ـفــه ب ـعــض امل ــراق ـب ــن بــأنــه أشـبــه
ّ
بقومية متسولني.
هـ ــذا ال ـس ـل ــوك امل ـت ـه ــور وال ـ ـ ــذي عـلــى
نحو مــا يتحدى توجيهات االتحاد
األوروب ــي الـصــارمــة لـلــدول األعـضــاء

بتقليص عجز ميزانياتها إلــى أقل
ّ
ـأت م ــن قـنــاعــة
م ــن  %2.5س ـنــويــا م ـت ـ ّ
ّ
هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـسـ ــاسـ ــة بـ ـ ـ ــأن املـ ـف ــوض ــي ــة
األوروب ـ ّـي ــة لــن تسمح بـسـقــوط دولــة
مـهـ ّـمــة مـثــل إيـطــالـيــا بـسـبــب عجزها
املــالـ ّـي فحسب ،وأنها ال بـ ّـد ستندفع
ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب إلنـ ـع ــاش رجــل
أوروبا املريض وإمداده باملساعدات.
التحالف الحاكم في روما في رهانه
هذا يغمض أعينه تمامًا عن التجربة
املذلة التي عاشتها جارتهم اليونان
ّ
في السنوات القليلة املاضية والتي
ان ـت ـهــت ب ــال ــدول ــة ال ـي ــون ــان ـ ّـي ــة م ـجـ ّـرد
ق ـشــرة خــارجـ ّـيــة ملـسـتـعـمــرة مملوكة

بالكامل مــن قبل االت ـحــاد األوروب ــي
(أمل ــان ـي ــا تـ ـح ــديـ ـدًا) ،وذل ـ ــك م ــن خــال
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ـ ــزاويـ ـ ــة ال ـح ــرج ــة
ال ـت ــي ت ـج ــد ب ــروك ـس ــل ف ـي ـهــا نـفـسـهــا
ب ـع ــد قـ ـ ــرار ب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـت ـخ ـ ّـل ــي عــن
عضويتها في االتـحــاد إثــر استفتاء
«ب ــري ـك ـس ــت» واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـعـمـلـ ّـيــة
التي تقوم بها لندن في هذا االتجاه،
ّ
املفوضية أو بغير
ســواء باتفاق مع
اتـفــاق .فــا أحــد عــاقــل فــي كــل أوروبــا
الـ ـي ــوم ي ـجــد أن ال ــوق ــت م ـنــاســب في
هــذه اللحظة لتأديب اإليطاليني ،إذ

ال أح ـ ــد ي ـع ـلــم ب ــال ـت ــأك ـي ــد ف ــي م ــا إذا
ك ــان ســاســة إيـطــالـيــا ال ـجــدد مــدركــن
ل ـ ـخ ـ ـطـ ــورة تـ ـج ــاهـ ـلـ ـه ــم ل ـل ـم ـص ــاع ــب
الـبـنـيــويــة الـتــي تعانيها ال ـبــاد منذ
عقدين أو أكثر ،إذ إن سلوكهم املراوغ
ف ــي ظ ــال «بــري ـك ـســت» يـعـكــس قصر
نـظــر اسـتــراتـيـجـيــا ،وسـعـيــا مـتـهـ ّـورًا
ّ
قومية
مــن تـحــالــف متبجحني ب ـعــزة
فــارغــة للتمسك بــالـسـلـطــة ّمــن خــال
تــأجـيــل األزمـ ــات عـبــر ضــخ مــزيــد من
األمـ ــوال الـتــي ال يمتلكونها ،ودائـمــا
ّ
املستقبلية التي
على حساب األجيال
ستجد بعد فــوات الــوقــت أنها ورثــت
جباال من الديون التي تترجم أساسًا
ً
ـازال عــن الـ ّـس ـيــادة لـحـكــم الــدائـنــن
ت ـن ـ ً
وخ ـضــوعــا أله ــوائ ـه ــم .فــ«بــريـكـســت»
سينتهي بشكل أو بآخر خالل العام
الـحــالــي ،وستبقى سـيــاســات ميركل
على ما هي لبعض الوقت حتى وإن
خلفها سياسي صغير من أجوائها.
ّ
الفرنسية مع
السلطة
كما أن صــدام ّ
فقراء البالد سيحسم غالبًا ملصلحة
النخبة ذاتها ،سواء بوجود ماكرون
أو غ ـي ــاب ــه ،وه ـ ــذا يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة
اح ـت ـمــال أن تستعيد بــروك ـســل روح
املـ ـب ــادرة م ـج ــددًا وت ــذي ــق اإليـطــالـيــن
بـعـضــا م ــن ال ـش ــراب املـ ـ ّـر الـ ــذي سقته
ّ
ّ
األوروبية ال
فاملفوضية
لليونانيني.
تتعاطى األوهام التي يعتاش عليها
اإليـ ـط ــالـ ـي ــون وي ـ ـب ـ ــررون مـ ــن أج ـل ـهــا
مـصــاعـبـهــم امل ــال ـ ّـي ــة امل ـت ـفــاق ـمــة ،وهــي
ل ــم ت ـعــد ت ـجــد ف ــي تـحـمـيــل «الـ ـي ــورو»
ـوال
وزر ع ـجــز امل ـي ــزان ـي ــات عـ ــذرًا مـقـبـ ً
مــن روم ــا ،إذ إن عـشــريــن عــامــا كانت
أك ـثــر م ــن كــاف ـيــة لـلـقـيــام بــإصــاحــات
ّ
ّ
ّ
منهجية لتجاوز أي آثار
اقتصادية
ّ
ّ
تخلي الجمهورية
سلبية
نشأت جراء ّ
ّ
اإلي ـط ــال ــي ــة ع ــن ل ـيــرت ـهــا وال ـت ـحــاق ـهــا
بالعملة األوروب ـ ّـي ــة املــوحــدة .كما أن

ادعاءات اإليطاليني بأن أوروبا تخلت
عـنـهــم فــي مــواجـهــة مــوجــة الــاجـئــن
ّ
القارة
األخـيــرة التي اجتاحت أرجــاء
ل ــم ت ـعــد تـقـنــع ب ــدوره ــا أح ـ ـدًا بـعــدمــا
ن ـج ـحــت ال ـس ـي ــاس ــات ال ـقــاس ـيــة الـتــي
اتخذتها الحكومة اإليـطــالـ ّـيــة أخيرًا
في تقليص الهجرة إلى حدود دنيا،
وهـ ــو ن ـج ــاح ق ــرأت ــه ب ــرل ــن وب ــاري ــس
على ّأنــه داللــة على التقصير الفادح
ّ
اإليطالية في مهمتها
من قبل الدولة
ّ
حماية ح ــدود أوروب ــا الجنوبية من

هجوم فقراء العالم الثالث البائسني.
إذًا ،هــؤالء القوميون املزيفون الذين
يتاجرون بإيطاليا عظيمة من جديد
ويدعون استدعاء تراث موسوليني
ليسوا في حقيقتهم مختلفني جذريًا
ّ
الليبرالية التي سبقتهم
عن النخبة
ف ــي الـسـلـطــة ،وه ــم بـشــرائـهــم الــوقــت
مستفيدين مــن ال ـت ـحـ ّـول املــؤقــت في
توازن القوى التفاوضي مع بروكسل
نـتـيـجــة «بــري ـك ـســت» ّإن ـم ــا يــؤجـلــون
م ـع ــرك ــة م ــواجـ ـه ــة م ـص ــاع ــب ال ـب ــاد
ّ
الحقيقية ويغرقونها فــي مــزيــد من

الديون وااللتزامات على نحو يسير
في اتجاه معاكس تمامًا ملا يبيعونه
لـلـجـمـهــور اإلي ـط ــال ـ ّـي م ــن م ـعــزوفــات
الـسـيــادة واالسـتـقــال .ومــا لــم تتنبه
الطبقات املهمشة لحقيقة ادع ــاءات
هـ ــذه ال ـف ـئ ــة م ــن ال ـن ـخ ـبــة اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة
وتولت إدارة دولتهم
التي خدعتهم
ّ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ب ـن ـث ــره ــا وع ـ ــود
ال ـت ـغ ـي ـي ــر والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـف ـس ــاد،
ف ــإن حـلــم إم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة مــوســولـيـنــي
ال ـق ــدي ــم ك ـمــا آم ـ ــال ج ـيــل اإلي ـطــال ـيــن
ال ـش ـبــاب سـيـنـتـهـيــان كــاه ـمــا حتمًا
كتراجيديات إغريقيّة حزينة أخرى.
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المقابلة

رشيد
الخالدي

ً
• إدارة دونالد ترامب أضعف كثيرا من السابق
• فقدت السعودية موقعها كقطب
إقليمي ودولي في المدى المنظور
إدارة دونالد ترامب واقعة تحت ضغوط
متزايدة في الواليات املتحدة ،وهي
باتت ،حسب رشيد الخالدي« ،أضعف
بكثير من السابق لعدة أسباب؛ أولها،
التحقيقات التي ال تقتصر على ما
ّ
سمي التدخل الروسي في االنتخابات،
بل تجاوزته الى التمويل غير القانوني
لحملة ترامب االنتخابية من قبل جهات مختلفة ،بينها
على ما يبدو أطراف عربية وإسرائيلية ،وإلى فضائح
أخرى ال عالقة لها بالشأن السياسي لكنها غير قانونية،
ً
ألن أمواال مخصصة للحملة االنتخابية استخدمت
ملغامرات نسائية خاصة للرئيس األميركي .هذا يضع
اإلدارة في موقع ضعف على املستوى الداخلي .حذفت
نيويورك تايمز املعلومة املتعلقة بالتمويل اإلسرائيلي،
لكن وسائل إعالم أخرى أوردته واألشخاص الذين قاموا
بالتمويل معروفون وارتباطهم بإسرائيل علني .سبب
آخر لضعف اإلدارة هو نتائج االنتخابات النصفية التي
أدت إلى خسارتها ملجلس النواب واحتفاظها بأغلبية
في مجلس الشيوخ نتيجة طبيعة النظام االنتخابي
األميركي وليس نتيجة حصولها على أغلبية بني أصوات
الناخبني .فمن أصل املئة مليون ناخب 55% ،صوتوا
ملصلحة الديموقراطيني و 45%ملصلحة الجمهوريني.
هذا دليل جديد على استياء الشعب من ترامب .هو ال
يزال يتمتع بقاعدة موالية قوية ،ما بني  40الى  ،42%الى
أن األغلبية معارضة له .العالقة الشخصية التي تربطه
وصهره وعائلته بامللك سلمان وابنه عامل وهن إضافي
بالنسبة إليه ازداد أهمية بعد اغتيال خاشقجي وحرب
اليمن .الغريب هو أن أهم اللوبيات في الواليات املتحدة،
لوبيات الطيران والسالح وشركات النفط ،التي كانت في
املاضي تتجاهل مثل هذه األحداث ،لم تعد تتدخل للدفاع
عن السعودية لعدم قدرتها أو عدم رغبتها ،وهو أمر
غير واضح حتى اآلن .تصدر اليوم مقاالت وتصريحات
تتعلق بنظام الحكم في السعودية وبأوضاعه الداخلية
وسياسته الخارجية ال سابق لها منذ بداية العالقات مع
السعودية سنة  ،1933أول حليف للواليات املتحدة قبل
إنشاء الكيان الصهيوني وقبل تركيا».
الكثير من املواقف األميركية حيال السعودية يكتنفه
الغموض وتتعدد حوله التأويالت« .جميع دوائر صنع
القرار واألقطاب االقتصاديني يريدون استمرار العالقات
مع السعودية ،وهناك إجماع على ضرورة بقاء النظام
امللكي بقيادة آل سعود .التحول الذي طرأ على طبيعة
الحكم بعد تسلم امللك سلمان للسلطة أزعج الكثيرين
ً
في الدولة العميقة األميركية ،مثال في وزارة الدفاع
وأجهزة االستخبارات ،بسبب تفرد امللك وولي العهد في
الحكم ،وهو تطور مستجد في هذا البلد منذ تأسيس
اململكة من قبل امللك عبد العزيز .بعد وفاته عام ،1953
أضحى أقطاب العائلة شركاء في الحكم وصناعة القرار
الذي كان جماعيًا عائليًا .منذ تسلم امللك سلمان ،غدا
القرار فرديًا وتم تحجيم جميع أقطاب العائلة اآلخرين
بعد إزاحتهم من جميع املناصب الحساسة كالدفاع
واالستخبارات ووزارتي الداخلية والخارجية .آل نايف
وفيصل وسلطان وعبد الله وفهد ،أي أبناء ُ امللوك
الذين احتلوا مواقع مهمة في تركيبة السلطة ،أبعدوا

أجراها وليد شرارة
تجري الرياح بما ال يشتهيه الرئيس دونالد ترامب .احتدام الصراع الداخلي األميركي بينه
وبين الدولة العميقة ،وما ينجم عنه من تحقيقات وفضائح تتعلق به ،واالنتكاسة
التي تعرض لها في انتخابات الكونغرس ،وأخيرًا «قضية خاشقجي» ،و«اكتشاف» جريمة
حرب اليمن من قبل الرأي العام األميركي والعالمي ،وتداعياتهما على موقع حليفه
السعودي محمد بن سلمان ،جميعها تطورات أدى تضافرها إلى إضعاف إدارته بقوة
وبسرعة .خطابه الناري في القضايا الدولية وتهديداته ضد الصين أو إيــران ،التي يزعم
فريقه أنه بلور االستراتيجية المالئمة «الحتوائها» ال تغير من هذا الواقع في شيء .لكن
ضعف اإلدارة األميركية ،وانهيار مخطط رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو ،الضعيف أيضًا،
النشاء تحالف إسرائيلي ـ ـ أميركي ـ ـ خليجي لمواجهة إيران وإعادة صياغة اإلقليم هي
عوامل قد تدفع األخير إلى خطأ في الحسابات وقرارات غير عقالنية بالهروب الى الحرب.
المؤرخ والمفكر الفلسطيني رشيد الخالدي ،األميركي المولد واللبناني المنشأ حتى االجتياح
اإلسرائيلي عام  ،1982الحائز كرسي إدوار سعيد للدراسات العربية المعاصرة في جامعة
كولومبيا ومدير مجلة الدراسات الفلسطينية في الواليات المتحدةّ ،
قدم لـ«األخبار» قراءته
لخلفيات هذه التطورات ومآالتها المحتملة

وتمت إعادة هيكلة لبنية النظام ً
بناء على تصور امللك
وولي العهد وفريقهما املقرب .وعلى األغلب ،فإن مثل
هذا التصور ،وما سبقه من تغييرات ،تم التخطيط له
منذ زمن ليس بقريب .أزعجت هذه التحوالت أوساطًا
وازنة في الواليات املتحدة ألن النظام في السعودية بات
ّ
مسن ،يعاني مشكالت صحية ،وعلى
يرتكز على ملك
ابنه املفضل واملدلل ،العديم الخبرة في شؤون السياسة
والحكم وفي أوضاع العالم ،وامليال إلى املغامرات ،وهو
األمر األخطر .حسب معلوماتي ،فان ولي العهد ،قبل
شن الحرب على اليمن ،طلب من هيئة األركان السعودية
إعداد خطة للتدخل في هذا البلد .وعندما قدمت له
خطتها ،التي افترضت أن الحرب ستكون شديدة
الصعوبة وعالية الكلفة ،قرر تنحية بعض أعضائها
من مناصبهم واستبدلهم برجاالته للمباشرة بالحرب
مهما كان الثمن .هذا مثال على التفرد والرعونة
ً
واستعداد للمغامرة لم نر له مثيال منذ أيام امللك عبد
العزيز .السمة الغالبة للملوك السعوديني السابقني كانت
الحذر الشديد في قراراتهم وتصرفاتهم .حصار قطر
واغتيال خاشقجي أمثلة أخرى على التفرد وامليل
إلى املغامرة .أثارت هذه التطورات انزعاج بعض دوائر
الحكومة األميركية ،كوكالة االستخبارات املركزية ،التي
أدت شهادة مديرتها أمام مجلسي النواب والشيوخ إلى
هزة سياسية في أميركا .مداخلتها كانت سرية ،لكنها
سربت للرأي العام من خالل النواب والشيوخ الذين
تناولوا مضمونها املتناقض تمامًا مع مواقف اإلدارة
والرواية السعودية عن االغتيال ،وتشير الى وقائع
كانت خافية عن الجميع .اختار ترامب املديرة الحالية،
جينا هاسبل ،على عجل ألنه كان يريد إزاحة ريكس
تيلرسون من منصب وزير الخارجية وتعيني مايك
بومبيو ،مدير (سي آي ايه) السابق ،في مكانه .جميع
هذه الوقائع ،والشكوك واملخاوف التي تثيرها ،تشير
الى أن هناك إعادة تفكير داخل دوائر صنع القرار في
النظام األميركي بطبيعة العالقة مع السعودية من دون
الذهاب إلى حد إعادة النظر بالتحالف معها .وقد يكون
لعملية إعادة التفكير بداية تأثير ،مجرد بداية ،على
العداء إليران ،الذي كان محط إجماع في املرحلة السابقة.
ال يزال اإلجماع موجودًا لدى الجمهوريني ،ولدى الذين
يمكن تسميتهم الجناح املؤيد إلسرائيل داخل الحزب
الديموقراطي ،أي قيادة الحزب ،لكننا نسمع اليوم
أصواتًا أخرى ترفض أن تقود السعودية أو إسرائيل
السياسة األميركية تجاه إيران .األصوات املذكورة ّ
توجه
سهام نقدها املباشرة للسعودية ،لكن املستهدفة ضمنًا
هي إسرائيل أيضًا».
ألم تذهب إسرائيل بعيدًا في تماهيها مع ترامب داخليًا
وخارجيًا؟ يقول الخالدي« :هي ذهبت بعيدًا وربما
سنكتشف في تحقيقات مولر أنها ذهبت أبعد من الالزم
قانونيًا .إذا ثبت أن هناك تبرعات غير قانونية من أطراف
مرتبطة بإسرائيل ،فسيكون لهذا األمر تداعيات كبرى.
ّ
تدخل أجنبي في السياسة األميركية ّ
يمس
الحديث عن
من؟ هل يمس الروس؟ التدخل الروسي طرفي إن صح
التعبير .الصينيون وغيرهم يحاولون أيضًا .اإلمارات
والسعودية يسعيان لشراء نفوذ في واشنطن مثل جميع
الدول ،وهما لديهما كتلة مصالح وازنة على السياسة

األميركية .إنما الدولة التي لديها نفوذ هائل في الواليات
املتحدة ال يتم الحديث عنها هي إسرائيل .اقتربنا من
فتح هذا امللف ،وهناك أكثر من عشرة استطالعات
للرأي ،نظمتها مراكز مثل (بيو) و(بروكنغز) ،تعتبر
أن إلسرائيل نفوذًا زائدًا عن املقبول في أميركا .أغلبية
في الحزب الديموقراطي تجهر بهذا املوقف .وهناك اليوم
مجموعة منتخبة من هذا الحزب في مجلس النواب
مستعدة للكالم على هذا املوضوع .هذا ال يعني أننا
سنشهد تغييرًا سريعًا للسياسات األميركية ألن قيادات
األحزاب مؤيدة إلسرائيل وأنصارها كثر في وسائل

انهيار حلم نتنياهو
بحلف أميركي ــ إسرائيلي ــ
خليجي قد يدفعه
إلى الحرب

اإلعالم ،إال أننا نشهد اليوم ارتفاعًا لألصوات الناقدة
إلسرائيل في الوسط السياسي واإلعالمي وهو تطور
جديد».
الفريق األميركي الحالي متطابق مع املوقف اإلسرائيلي
من إيران ،لكنه سيعزف عن أي مغامرة عسكرية
ً
مباشرة ضدها ،أوال نتيجة معارضة الجيش األميركي
لها .خشي البعض من خطر إقدام ترامب على محاوالت
تبديل لقيادات عسكرية وما قد ينجم عنه بالنسبة إلى
احتماالت قرارات غير محسوبة قد تفضي إلى الحرب.
«حتى اآلن ،لم يجرؤ ترامب على فرض تغييرات في

ً
جنراالّ .
عي مسؤولة
هيئة األركان .وزير الدفاع ال يزال
عن االستخبارات ورأينا النتيجة ،وهي أنها اليوم من
ّألد أعدائه .لم ينجح في املؤسستني األمنية والعسكرية
مستوى وزارة الخارجية.
على عكس ما أنجز على
ًَ
الجيش األميركي ال يزال معارضا ألي مواجهة عسكرية
مباشرة مع إيران .االستراتيجية املعتمدة حاليًا ضد
إيران ،رغم كل املزاعم عن أنها تستلهم استراتيجية
ريغان ضد االتحاد السوفياتي ،هي جديدة ـ ـ قديمة .ما
يقدم على أنه الجديد هو تشديد العقوبات والضغوط
االقتصادية وعمليات تخريب وزعزعة استقرار وحرب
سيبرانية ،وجميعها أدوات الستراتيجية قديمة لن تنجح
في تحقيق أهدافها برأيي .الضغط االقتصادي قد يكون
له بعض التأثير ،لكنه لن يسقط النظام في إيران .ليست
الضغوط االقتصادية التي مارسها ريغان ما أسقطت
االتحاد السوفياتي ،بل تراكم املشكالت منذ أيام ستالني،
أي ملدة خمسة عقود .سبب من أسباب التركيز على
لبنان وسوريا هو استحالة الهجوم على إيران وصعوبة
نجاح االستراتيجية املذكورة».
ما مدى إمكانية تشجيع الواليات املتحدة إسرائيل على
القيام بحرب على لبنان وسوريا كجزء من استراتيجية
احتواء إيران في اإلقليم؟ «إسرائيل لم تحارب في املاضي،
وال تحارب في املستقبل إال بإذن من الواليات املتحدة.
الوثائق أمامنا عن َ
حربي  1967و .1982ترامب انتخب
على قاعدة رفض تورط الواليات املتحدة في حروب في
الشرق األوسط ،وهي القاعدة نفسها التي انتخب عليها
ياراك أوباما .الشعب األميركي ال يؤيد التورط في مثل
هذه الحروب منذ انتخابات  2004حسب استطالعات
ً
الرأي .من غير الوارد أن تحارب أميركا في سوريا مثال.
أما املوافقة على حروب غير مباشرة وعمليات عسكرية
إسرائيلية ،ليس في سوريا حيث يوجد غطاء روسي،
ولكن في غزة أو في لبنان أمر محتمل .بني العوامل التي
قد تدفع إسرائيل إلى شن الحرب هو عدم االستقرار
الحكومي فيها ومزايدة اليمني على رئيس وزرائها.
معركة غزة األخيرة ونتائج القصف املتبادل أحرجت
الحكومة ونتنياهو واملؤسسة العسكرية .ال يتمتع
نتنياهو اليوم بأغلبية أكيدة ،وهناك انتخابات في األفق.
هذه بعض العوامل التي قد تفضي إلى اتخاذ قرار ،غير
منطقي ،بالحرب .املؤسسة العسكرية تدفع في هذا
االتجاه مع إدراكها للنتائج املخيفة لهذا القرار .نتنياهو
ليس مغامرًا ،وهو ال يتمنى الحرب ،لكن ضعفه السياسي
وضغط الجيش ممكن أن يدفع إليها .هناك عامل آخر
هو اقتناع نتنياهو بحتمية قيام تحالف أميركي ـ ـ
إسرائيلي ـ ـ خليجي وبدخول العالقات اإلسرائيلية
الخليجية مرحلة جديدة ونوعية وبدعم أميركي مطلق
لجميع مطالبه املتعلقة بالضم والتهويد ،ما يفسر قانون
القومية الذي تم التصويت عليه .لكن املنحى الذي أخذته
العالقات السعودية ـ ـ األميركية بعد قضية خاشقجي
وانتصار الديموقراطيني في انتخابات مجلس النواب
عرقل حساباته .لقد ضعف املوقع اإلقليمي والدولي
للسعودية بشكل كبير جدًا .خابت آمال نتنياهو بإعادة
رسم خريطة املنطقة مع ترامب وابن سلمان وابن زايد
وباحتواء إيران .قد تدفع هذه الحقائق أيضًا إلى قرارات
غير عقالنية».

