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ـتعيد حريتها
تشكيالت الحشد الشعبي التي تشكلت
ب �ع��د إع�ل��ان ال �ج �ه��اد ال �ك �ف��ائ��ي م��ن قبل
املرجع السيد علي السيستاني.
وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،أك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م
وزارة الدفاع ،محمد العسكري إمكانية
ت� �ش� �ك� �ي ��ل ج � �ي� ��ش ردي � � � ��ف ف � ��ي ال � �ظ� ��رف
ال �ح��ال��ي ،وق ��ال ال�ع�س�ك��ري ل �ـ«األخ �ب��ار»
إن «امل �ق �ت��رح ك ��ان ق ��د ط ��رح ق �ب��ل بضع
س �ن ��وات ،إال أن ��ه ج��وب��ه ب��رف��ض بعض
األط� ��راف السياسية ال�ت��ي ت�خ��وف��ت من
انخراط أصناف من امليليشيات في هذا
الجيش» ،مشيرًا إلى أن بعض الجهات
السياسية كانت قد تخوفت أيضًا من
«عسكرة املجتمع» ،نتيجة ازدياد أعداد
مسلحي القوات املسلحة.
وتأتي ه��ذه التطورات مع نجاح قوات
األم��ن العراقية وس��راي��ا املتطوعني في
فك الطوق عن ناحية آمرلي املحاصرة
منذ  3أشهر ،التي يقطنها نحو  18ألف
تركماني شيعي.
ودخلت أولى طالئع الجنود العراقيني
وسرايا املتطوعني عند الساعة الثانية
ع �ش��رة ظ �ه��ر األح� ��د م��ن ج �ه��ة س�ل�ي�م��ان
بك شمال آمرلي بعد اشتباكات عنيفة
اس� �ت� �م ��رت  7س� ��اع� ��ات ب ��دع ��م وإس� �ن ��اد
م��ن ال�ط�ي��ران ال�ح��رب��ي وس�ل�اح املدفعية
والدبابات.
وقال النائب التركماني نيازي معماري
أوغ � �ل ��و ف ��ي ت �ص��ري��ح ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إن
عملية ف��ك ال�ح�ص��ار ع��ن آم��رل��ي اب�ت��دأت
منذ مساء السبت من ثالثة محاور هي
ً
(طوز خورماتو ــ آمرلي شماال ،وكفري
ــ آمرلي شرقًا ،والعظيم ــ آمرلي جنوبًا).
وأك ��د أوغ �ل��و تكبيد املسلحني خسائر
كبيرة دفعت مجاميع منهم إلى الهرب
باتجاه جبال حمرين.
وي�ع�ت�ق��د خ �ب��راء ع�س�ك��ري��ون أن معركة
آم� � ��رل� � ��ي س� �ت� �م� �ث ��ل ن� �ق� �ط ��ة ت� � �ح � ��ول ف��ي
م�ي��زان ال�ق��وى ب�ين الجانبني ،ف��ي ضوء
ال �ح �ش��ود ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا ك��ل ج��ان��ب في
األي ��ام امل��اض�ي��ة ،وسيتبع ذل��ك تحقيق
انتصارات عسكرية في قواطع أخ��رى،
وانتكاسات في صفوف املسلحني.

ــشعب

ت��داع �ي��ات �ه��ا ال �خ �ط �ي��رة ،وم �ع �ت �ب �رًا ذل��ك
تصعيدًا خ��ارج��ًا ع��ن ال�ت��واف��ق الوطني
وي �م� ّ�س ه�ي�ب��ة ال ��دول ��ة .ك��ذل��ك دع ��ا إل��ى
استشعار املسؤولية الوطنية والتخلي
عن سياسة التحريض ،واالعتصامات
وإثارة االضطرابات والعنف واملطالب
الفئوية.
(األخبار ،أ ف ب)

تونس عشية االنتخابات:
تخمة مرشحين
تقترب تونس من
انتخاباتها التشريعية املقررة
الشهر املقبل وسط تضخم
ملحوظ في عدد املرشحني،
فيما تطل التهديدات
«اإلرهابية» من جديد كعامل
قد يقلب املشهد الداخلي
تونس ـ نورالدين بالطيب
ح � ��وال � ��ي س� �ت ��ة آالف ت ��ون� �س ��ي ق� � ّ�دم� ��وا
ترشحهم ضمن  ١٥٠٠قائمة ستتنافس
للفوز بعضوية بـ  217مقعدًا في مجلس
ال �ن ��واب .ع ��دد م �ه��ول ك�ش��ف ع�ن��ه رئيس
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�س�ت�ق�ل��ة ل�لان�ت�خ��اب��ات
محمد شفيق صرصار ،يؤكد «جنون»
امل � �ش � ��ارك � ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال � � � ��ذي أص � ��اب
التونسيني بعد خلع ال��رئ�ي��س األسبق
زين العابدين بن علي.
وق � ��ال ص ��رص ��ار ،ف ��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ع �ق��ده أول م��ن أم ��س ع�ش�ي��ة إغ�ل�اق ب��اب
الترشيحات ،أن��ه سيتم ان�ت��داب حوالي
ستة آالف ش��اب إلدارة مكاتب االقتراع
في  ٢٦تشرين األول املقبل ،سيتوزعون
ع �ل��ى  ٤٥٣٥م�ك�ت�ب��ًا داخ� ��ل ال �ب�ل�اد و٤٦٨
خارجها ،وسيكون هناك  ١٠٥٦٧مركز
اق� �ت ��راع داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد و ٥٤٩خ��ارج �ه��ا.
ووص � ��ل ع� ��دد ال� �ق ��وائ ��م امل �ت��رش �ح��ة إل��ى
 ١٥٠٠ق��ائ�م��ة ،منها  ٨٩٠قائمة حزبية،
و ٤٥٩ق��ائ �م��ة م �س �ت �ق �ل��ة ،و ١٥١ق��ائ �م��ة
ائ �ت�لاف �ي��ة ،ف�ي�م��ا س�ي�ش�ك��ل ي ��وم  ٥أي�ل��ول
الجاري املوعد النهائي لضبط القوائم
إث��ر تقديم الطعون وإج��راء كل عمليات
التثبت وامل��راج �ع��ة ،وذل��ك وف�ق��ًا للبنود
التي ينص عليها القانون االنتخابي.
امل � ��وع � ��د االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ال � � � ��ذي ي �ن �ت �ظ��ره
التونسيون سيكون حاسمًا .فهذه املرة
ل��ن ينتخبوا مجلسًا تأسيسيًا لكتابة
دس �ت��ور ــــ اس�ت�م��ر ث�ل�اث س �ن��وات خالفًا
للقانون ــــ بل سينتخبون مجلس نواب
الشعب (ال�ب��رمل��ان) مل��دة خمس س�ن��وات،
وس �ت �ك��ون ال �ح �ك��وم��ة م �س��ؤول��ة أم ��ام ��ه.
أم ��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة امل �ق �ب��ل ،وال ��ذي

س�ت�ك��ون والي �ت��ه خ�م��س س �ن��وات أي�ض��ًا،
فسينتخبه الشعب ع��ن طريق االق�ت��راع
امل �ب��اش��ر ول �ي��س ع �ب��ر امل �ج�ل��س ال��وط�ن��ي
التأسيسي كما هي حال الرئيس املؤقت
الحالي املنصف املرزوقي.
وفي وقت اعتقد عدد كبير من املحللني
أن «ال� �ق ��وى ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ،ال �ت��ي لم
«تتجاوز الصفر فاصل» كما كان يحلو
لـ«حركة النهضة» وصفها بتهكم ،فهمت
ال� � � ��درس ،وه � ��ي س �ت��دخ��ل االن �ت �خ��اب��ات
م ��وح� ��دة ،إال أن� ��ه ف ��ي ال� ��واق� ��ع ي �ب ��دو أن
ال ش � ��يء ت �غ �ي��ر ب��اس �ت �ث �ن��اء م� �ح ��اوالت
«الجبهة الشعبية» أو «االتحاد من أجل
تونس» ،فيما حافظت «حركة النهضة»
على تماسكها ،األم��ر ال��ذي ستكون له
انعكاسات على النتائج.
ال � � �ص� � ��ورة ال � �ظ � ��اه � ��رة م � ��ن االس � �ت � �ع� ��داد
لالنتخابات التي ينتظرها التونسيون
م �ن��ذ ع��ام�ين ل �ل��وص��ول إل ��ى وض ��ع دائ��م
ي�ق�ط��ع م��ع امل��رح �ل��ة «االن �ت �ق��ال �ي��ة» فيها
الكثير م��ن االح�ت�ف��ال�ي��ة ،إذ أن التجربة
ال �ت��ون �س �ي��ة ،ق �ي��اس��ًا ب �ت �ج��ارب م ��ا ع��رف

وزير الداخلية
يحذر من تهديدات
«إرهابية» تستهدف
االنتخابات

ب� �ـ«ال ��رب� �ي ��ع ال � �ع ��رب ��ي» ،ت �ع �ت �ب��ر م�ث��ال�ي��ة
ب��اع �ت �ب��اره��ا «أق� � ��ل ف� ��داح� ��ة» ف ��ي م �ج��ال
الحفاظ على مستوى االستقرار في ظل
«حروب األخوة األعداء» .وفيما يحسب
ل �ل �ت��ون �س �ي�ين ح �ف��اظ �ه��م ع �ل��ى اس �ت �ق��رار
مؤسسات ال��دول��ة ب��رغ��م ت��راج��ع أدائ�ه��ا،
لكن هذه الصورة الوردية تخفي حقيقة
ظهرت في حديث وزير الداخلية لطفي
بن جدو أول من أمس .إذ أعلن بن جدو،

ف��ي «ن��دوة ال ��والة» ،أن «ه�ن��اك تهديدات
إره � ��اب � �ي � ��ة ج� ��دي� ��ة ت� �س� �ت� �ه ��دف أس ��اس ��ًا
االنتخابات ،لتسقط البالد في الفوضى،
ّ
بما يمكن الخاليا النائمة بالتالي تنفيذ
مشروعها الذي تحلم به وال��ذي تعد له
في نطاق إقليمي ودول��ي مستفيدة من
الوضع في ليبيا .وق��ال وزي��ر الداخلية
ال�ت��ون�س��ي إن «ج �ه��وده��م (اإلره��اب �ي�ين)
منصبة على القيام بضربات تستهدف
س�لام��ة االن �ت �خ��اب��ات» ،م�س�ت��درك��ًا «وإن
شاء الله لن نمكنهم من ذلك».
وفي السياق ذات��ه ،قال رئيس الحكومة
ً
مهدي جمعة إن هناك دوال ،لم يسمها،
ال ت��رت��اح للتجربة ال�ت��ون�س�ي��ة وتسعى
إل� � � ��ى إج � �ه� ��اض � �ه� ��ا ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق ب �ع��ض
املجموعات املتطرفة .لكن جمعة ،الذي
ك��ان يتحدث ف��ي ال�ن��دوة نفسها ،طمأن
التونسيني إل��ى أن الدولة قوية وق��ادرة
على ضمان االستقرار ولن يخيفها عدد
م��ن «اإلره ��اب� �ي�ي�ن» ،م��ؤك �دًا أن حكومته
ستسلم الحكم إلى «حكومة منتخبة من
الشعب التونسي».
ت �ص��ري �ح��ات رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ووزي� ��ر
داخليته ،وإن كانت تمثل رسائل طمأنة
للتونسيني وح�ت��ى ل �ل��دول ال�ت��ي ترعى
التجربة التونسية ،إال أن امل �خ��اوف لم
تغادر الشارع التونسي .إذ أن عامني من
حكم «الترويكا» شكلتا فرصة حقيقية
النتشار تهريب السالح وتعاظم نفوذ
ال� �س ��وق ال � �س� ��وداء وال �ج��ري �م��ة امل�ن�ظ�م��ة
ومافيا امل��ال الفاسد وب��ارون��ات السالح
واملخدرات .وهؤالء ليس من مصلحتهم
اس �ت �ع��ادة ال ��دول ��ة ل�ه�ي�ب�ت�ه��ا وان �ت �خ��اب
ح�ك��وم��ة م��ن رح��م ال�ش�ع��ب ال ��ذي يتطلع
إل��ى حكومة تحقق ل��ه م��ا ث��ار م��ن أجله
ف��ي ال �ح��وض امل�ن�ج�م��ي ع ��ام  ٢٠٠٨وف��ي
بنقردان عام  ٢٠١٠وفي كامل البالد بني
 ١٧كانون أول  ٢٠١٠و ١٤كانون الثاني
 ،٢٠١١وال ��ذي انتهى بسقوط ب��ن علي،
لكن مطالب هؤالء بقيت معلقة ووضع
البالد ازداد سوءا.
فهل ينجح التونسيون في إنقاذ بلدهم
من خ��راب ّ«الربيع العربي» ال��ذي كانوا
أول م ��ن ب��ش��ر ب ��ه؟ أم ت �ت �ح��رك ال�خ�لاي��ا
ال� �ن ��ائ� �م ��ة وت� �س� �ق ��ط ب� �ل��اد اب� � ��ن خ� �ل ��دون
والشابي والطاهر الحداد وبورقيبة في
فوضى ال أحد يعلم نهايتها؟

الخليج

األولوية لمكافحة «اإلرهاب»
جدة:
اجتماع ّ
ّ

ّ
أج �ل��ت دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
ح� �س ��م ال � �خ �ل�اف� ��ات ال � �ت ��ي اح� �ت ��دم ��ت ف��ي
األش � �ه� ��ر األخ � �ي � ��رة م� ��ع ق� �ط ��ر ،ووص �ل ��ت
إل ��ى ح ��د س �ح��ب ال �س �ع��ودي��ة واإلم� � ��ارات
العربية املتحدة والبحرين سفراءها من
ّ
الدوحة ،إذ ركز االجتماع األخير لوزراء
الخارجية الخليجيني املنعقد في مدينة
جدة السعودية على مسألة «التهديدات
اإلره��اب�ي��ة» ال�ت��ي تواجهها املنطقة ،من
دون التطرق إلى الخالفات الداخلية.
وبرغم ما أثارته زي��ارة ثالثة مسؤولني
سعوديني رفيعي املستوى ،بينهم وزير
ال �خ��ارج �ي��ة س �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل ،ل �ل��دوح��ة
منتصف األس�ب��وع امل��اض��ي م��ن تكهنات
بأن اجتماع جدة سيتمخض عن حل أو
تصعيد للخالف مع قطر ،تطرق البيان
الختامي ل ��وزراء الخارجية إل��ى مسألة
«م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب» ب �ص��ورة أس��اس�ي��ة.
وف� � ��ي ال � �ب � �ي ��ان «ج � � � ��ددت دول امل �ج �ل��س
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م��واق �ف �ه��ا ال �ث��اب �ت��ة ب�ن�ب��ذ
اإلرهاب والتطرف ،بكل أشكاله وصوره،
ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيًا كان
م �ص��دره» .واعتبر البيان أن «التسامح
والتعايش بني األمم والشعوب من أسس
س �ي��اس �ت �ه��ا (دول امل �ج �ل ��س) ال��داخ �ل �ي��ة
والخارجية» ،مشددًا على الوقوف «ضد
التهديدات اإلرهابية التي تواجه املنطقة
وال� �ع ��ال ��م ،ض �م��ان��ًا ل�ل�أم ��ن واالس� �ت� �ق ��رار
وال �س�ل�ام ...وال �ت��زام م�ح��ارب��ة الفكر ال��ذي
تقوم عليه الجماعات اإلرهابية وتتغذى

منه ،باعتبار أن اإلسالم بريء منه».
ك ��ذل ��ك أك� ��د ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي «ت�ك�ث�ي��ف
ال �ج �ه��ود ل �ل �ت �ع��اون اإلق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي
م ��ن أج ��ل م �ك��اف �ح��ة األع� �م ��ال اإلره��اب �ي��ة،
وتقديم مرتكبي هذه األعمال إلى العدالة
وامل� �س ��اء ل ��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا ت��رح �ي �ب��ه «ب �ق��رار
مجلس األمن الدولي  2170بتاريخ  15آب
 2014تحت الفصل السابع ،ال��ذي يدين
ان �ت �ش��ار االن �ت �ه��اك��ات ال�خ�ط�ي��رة لحقوق
اإلن�س��ان م��ن قبل املجموعات اإلرهابية
ف ��ي ال � �ع� ��راق وس � ��وري � ��ا ،وب��ال �خ �ص��وص
ت �ن �ظ �ي �م��ي داع� � � ��ش وج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة،
ويفرض عقوبات على األفراد املرتبطني
بهذه املجموعات».
وف��ي ش��أن الخالفات مع قطر ،ق��ال وزير
الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد
ال�ص�ب��اح ،ف��ي خ�ت��ام االج�ت�م��اع ف��ي ج��دة،
إن ��ه ت��م االت� �ف ��اق ع �ل��ى «أس� ��س وم�ع��اي�ي��ر
ل� �ت� �ج ��اوز (ال � �خ �ل�اف� ��ات) ف ��ي أق� � ��رب وق��ت
م�م�ك��ن ع�ب��ر ت�ن�ف�ي��ذ االل �ت��زام��ات وال�ت��أك��د
من إزالة كل الشوائب وما علق بمسيرة
(التعاون) في املرحلة املاضية» .وأوضح
أن االت�ف��اق ال��ذي ت��م التوصل إل�ي��ه يأتي
«ف � ��ي م��رح �ل��ة ال� �ك ��ل ي � ��درك وي� �ع ��ي ف�ي�ه��ا
املخاطر التي تحيط باملنطقة ،وبالتالي
علينا االستعجال في إزال��ة كل العوائق
وال �ش ��وائ ��ب واس �ت �ك �م��ال ه ��ذه امل �س �ي��رة»
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة .ووف� � ��ق ال ��وزي ��ر
ً
ال�ك��وي�ت��ي ،ف��إن ه�ن��اك ات�ف��اق��ًا ك��ام�لا على
االلتزام بتنفيذ ما اتفق عليه بني الدول

املعنية باألزمة ،من دون أن يدلي بمزيد
من التفاصيل في هذا الصدد.
ف ��ي م ��وض ��وع ال� �س� �ف ��راء ال �ث�ل�اث ��ة ال��ذي��ن
س� �ح� �ب� �ت� �ه ��م ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة واإلم � � � � � � ��ارات
والبحرين من الدوحة في آذار املاضي،
أك��د وزي��ر الخارجية الكويتي أي�ض��ًا أن
ع��ودة السفراء ق��د تكون «ف��ي أي وق��ت»،
مشيرًا إل��ى أن��ه «ف��ي أق��رب وق��ت ستكون
النتائج ظاهرة للجميع».
وكان وزير الشؤون الخارجية العماني،
ي��وس��ف ب ��ن ع� �ل ��وي ،ق ��د ذه� ��ب أب �ع��د من
ذل� ��ك ،إذ أك ��د ف ��ي وق ��ت س��اب��ق (أول من
أمس) أن «األزمة الخليجية حلت ببابني
مفتوحني» ،مؤكدًا عودة السفراء ،دون أن
يحدد موعدًا لذلك.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اع�ت�ب��ر األم�ي�ن ال �ع��ام ملجلس
ال� �ت� �ع ��اون ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف ال ��زي ��ان ��ي ،ف��ي
املؤتمر الصحافي الختامي ،أن ما حققه
االجتماع «خطوة إيجابية كبيرة تؤكد
وت�ح�ق��ق ال�ل�ح�م��ة وال�ت�ض��ام��ن الخليجي
بني دول املجلس».
ودارت أزم � ��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة ك �ب �ي��رة ب�ين
ق�ط��ر م��ن ج �ه��ة ،وال �س �ع��ودي��ة واإلم � ��ارات
وال �ب �ح��ري��ن م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،إذ اتهمت
الدول الثالث الدوحة بانتهاج سياسات
معادية لها ،وال سيما لدعمها جماعة
اإلخ��وان املسلمني وتجنيس معارضني
خليجيني ،ومسائل أخرى بما فيها قناة
«الجزيرة».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

طائرات فوق
طرابلس
عامر محسن
ّ
ل � � ��و ان� � � � � ��ك ق� � �ل � ��ت ل � � �ع � ��رب � � ّ�ي ف��ي
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات أن م �ق��ات�لات اب��و
عقود
ظبي سوف تشارك ،بعد
ٍ
ق �ل �ي �ل��ة ،ف� ��ي ح� �م�ل�ات خ��ارج �ي��ة
ّ
غارات في شمال افريقيا،
وتشن
ٍ
ّ
الت � �ه � �م� ��ك ب� ��ال � �ج � �ن� ��ون .ق �ص��ف
ال �ط��ائ��رات االم��ارات �ي��ة لليبيا هو
جديد طرأ على
عامل
اشارة الى
ٍ
ٍ
الساحة العربية ،سوف نضطر
للتعايش معه وم��ع نتائجه في
القادمة.
السنوات
ّ
امل ��وض ��وع ي �ت �م��ث��ل ف ��ي س�ي��اس��ة
ج ّ� ��دي � ��دة ت� �ع� �ت� �م ��ده ��ا ال � ��والي � ��ات
املتحدة في ادارة مناطق نفوذها،
وه��ي ت�ق��وم ع�ل��ى «ت�ل��زي��م» مهام
األم��ن وال� ّ�دف��اع ــــ ق��در اإلم�ك��ان ــــ
ال��ى حلفائها ٌ امل�ح�ل�ي�ين ،بمعنى
أن تصير دول ككوريا واليابان
واالم��ارات امتدادًا مباشرًا ّ
للقوة
األم �ي��رك� ّ�ي��ة ،ت�ق��ات��ل ال ��ى جانبها
وت � �ن� ��وب ع �ن �ه��ا ف� ��ي ك� �ث� �ي � ٍ�ر م��ن
ّ
وتؤسس في ّمنطقتها
الحاالت،
«ن �ظ ��ام ��ًا اق �ل �ي �م �ي��ًا» ي ��وف ��ر ع�ل��ى
ام�ي��رك��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن االس�ت�ث�م��ار
ال �ع �س �ك��ري وامل� � ��ادي ،اذ يصير
دوره ��ا مقتصرًا ع�ل��ى التوجيه
وتقسيم املهام.
واالدارة
ً
االم��ارات ،مثال ،تملك اليوم أحد
أق ��وى أس�ل�ح��ة ال �ج� ّ�و ف��ي ال�ع��ال��م،
من دون مبالغة ،وكل صفقاتها
وفرنسا ــــ منذ أواخر
مع اميركا
ّ
التسعينيات ــــ ت��رك��ز على مبدأ
«التشغيل املشترك»( (�inter-op
ّ
املحلية
 )erabilityبني املقاتالت
وطائرات الـ«ناتو» ،أي ّأن أنظمة
التواصل ونقل املعلومات وادارة
املعركة متماثلة ،فيصير بامكان
الطائرات االماراتية (والسعودية
وال�ق�ط��ري��ة وغ�ي��ره��ا) أن تشارك
ض� �م ��ن األس � � � � ��راب األم� �ي ��رك � ّ�ي ��ة
ف� ّ�ي ّأي ��ة م �ع��رك� ٍ�ة م�س�ت�ق�ب�ل� ّ�ي��ة ،او
ح��ت��ى أن يستعملها ال�ط�ي� ً�ارون
�رة .ب��دال من
االم�ي��رك�ي��ون م�ب��اش� ّ
أن تبقي ال��والي��ات امل��ت�ح��دة على
م �ئ ��ات ال� �ط ��ائ ��رات وال �س �ف��ن ف��ي
ق��واع��ده��ا ف��ي ال�خ�ل�ي��ج وامل�ح�ي��ط
ال �ه��ادىء ،تتمكن هكذا م��ن نقل
ج��زء م�ه� ّ�م م��ن «ك�ل�ف��ة الهيمنة»
ال � ��ى ح �ل �ف��ائ �ه��ا ،ال� ��ذي� ��ن ت�ص�ي��ر
ّ
معداتهم بمثابة احتياط اميركي
حاضر لالستعمال في املناطق
الساخنة.
ف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة ،اب �ت ��دأت مع
االدارة الحالية في البيت األبيض،
انتقلت عقيدة «التلزيم» هذه الى
اميركا
در ّج � ٍ�ة أع�ل��ى ،اذ ص��ارت ّ
تتوقع م��ن حلفائها أن ينفذوا،
ب��أن �ف �س �ه��م وع � �ل ��ى ح �س��اب �ه��م،
ج ��زءًا أس��اس� ّ�ي��ًا م��ن امل �ه��ام التي
كانت تضطلع بها في السابق.
ه � ��ذا م ��ا اع� �ت� �ب ��ره ال� �ب� �ع ��ض ،ع��ن
خطأ ،تراجعًا وانسحابًا إلدارة
أوباما .بينما اميركا ،في الواقع،
عدد من الصراعات
تنخرط في ٍ
ّ
والتدخالت يفوق بكثير نشاط
�ارق
ادارة ج ��ورج ب��وش ـ�ـ�ـ�ـ م��ع ف� ٍ
وح�ي��د ،وه��و ّأن ام�ي��رك��ا ال تقف
الواجهة .ال يغفل عن
دائمًا في
لاّ
ه� ��ذه امل �س ��ائ ��ل ا م ��ن ي �ص� ّ�دق
ّالنسخة ّ
الساذجة عن العالقات
ّ
الدولية ،فيفترض أن سياسات
ال �خ �ًل �ي��ج وت ��رك �ي ��ا ف ��ي س ��وري ��ا،
بمعزل عن التوجيه
مثال ،جرت
ٍ
االميركي ،أو ّأن االمارات ومصر
تقصفان ليبيا ب�ق��رار س�ي� ّ
�ادي.
ّ ٌ ٍ
ك�م��ا ك�ت��ب م �ع��ل��ق ام �ي��رك� ّ�ي بعد
الغارات ّعلى طرابلس« :إن كنت
تعتقد حقًا أن االم��ارات ومصر
ق��د عملتا م��ن ت�ل�ق��اء نفسيهما
وم��ن دون أوام ��ر ام�ي��رك� ّ�ي��ة ،فأنا
أملك جسرًا للبيع».

