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أسعد أبو خليل *
َ
َ
ّ
الصهيونية.
تـعــولـ َـم اإلع ــام وتـعــوملــت مـعــه
أصبحت متابعة اإلعــام الغربي واستبطان
مـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــات ــه وت ـ ـعـ ــري ـ ـفـ ــاتـ ــه امل ـ ـ ّ
ـزي ـ ـف ـ ــة عــن
الـحـيـ ّ
ـاديــة نحو الـصــراعــات سمة مــن سمات
ّ
اإلعــام العربي .اإلعــام الغربي كــان يتذرع
ّ
الحيادية في طمس العواطف في
بضرورات
ّ
تغطية َجــرائــم وم ـجــازر ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي،
ّ
العدو
الدموع أنهارًا حول قتلى
لكنه ذرف من
ِ
السورية (ليس ّ
ّ
حبًا
اإلسرائيلي وعن الحرب
بــالـشـعــب ال ـ ـسـ ــوري) .ه ــذه امل ـعــاي ـيــر انـتـقـلــت
ب ــدوره ــا إلـ ــى ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي وإعـ ــامـ ــه ،إذ
أصبحت تغطية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي
حـيـ ّ
ـاديــة (بــاملـعـنــى الـصـهـيــونــي) ،وأصبحت
ّ
ت ـغ ـط ـيــة ال ـ ـحـ ــروب ال ـت ــي ت ــؤي ــده ــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ُمـفــرطــة فــي الـعــاطـفـ ّـيــة والـبـكــائـ ّـيــات.
وتـســاهــم مـنـظـ ّـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة ()NGO
والدكاكني التابعة لألمم املتحدة في تعميم
هذه املعايير واملقاييس.
وإذا كــان الـشـيــوعـ ّـيــون يـعـ َّـيــرون فــي املــاضــي
ّ
عـلــى أن ـهــم يـحـمـلــون امل ـظ ــات عـنــدمــا تمطر
فــي مــوسـكــو ،فيمكن ،مــن ب ــاب أول ــى ،تعيير
الـلـيـبــرالـ ّـيــن ودعـ ــاة االسـتـعـمــار الـغــربــي في
بــادنــا أن ـهــم بــاتــوا ّأول َم ــن ينتحب عندما
يـمــوت صـهـيــونــي فــي ب ــاد ال ـغ ــرب ،إذ مــأت
مراثي جــون ماكني الصحف والشاشات في
ال ـعــالــم ال ـعــربــي .وت ـنــافــس إعــامـ ّـيــو الـنـظــام
السعودي واإلعــام القطري في إسباغ آيات
املــديــح والـتـبــريــك عـلــى ج ــون مــاكــن .أعلنته
واحـ ـ ــدة م ــن صـحـفـهــم أنـ ــه «ص ــدي ــق الـشـعــب
ّ
الصحافيني العرب نشروا
السوري» .عدد من
صــورهــم مــع جــون مــاكــن ،وحــذيـفــة عبدالله
ّ
وم ِّ
عزام (ابن ُمرشد ُ
وجه أسامة بن الدن) َ
نشر
ِ
ّ
ّ
ّ
له مرثية عاطفية ونــوه فيها إلــى أنــه «وقف
مشرفات مــع الـثــورة الـسـ ّ
وقـفــات ّ
ـوريــة» (عــاد
ّ
حذيفة ومـحــا تـغــريــدتــه) .حتى الـجـهــاديــون
ب ـك ــوا ع ـلــى م ــاك ــن ،ل ـكــن م ــاك ــن يـسـتـحــق أن
ّ
إرهابيي الجهاد كما ِمن دعاة
ُيرثى ِمن قبل
ّ
ّ
االستعمار .وكيف ال يـعــزز رثــاء الجهاديني
ّ
ّ
نظرية:
اإلرهابيني في العالم اإلسالمي ملاكني
ّ
 .1العالقة األميركية (الوطيدة في كثير من
األح ـي ــان) مــع تنظيمات الـجـهــاد اإلرهــابـ ّـيــة.
 .2ال ـتــواطــؤ بــن حــركــات الـجـهــاد اإلرهــابـ ّـيــة
وبـ ــن ال ـص ـهــاي ـنــة (أصـ ـب ــح ت ـح ــال ــف تـنـظـيــم
ال ـقــاعــدة ف ــي س ــوري ــا م ــع ال ـع ـ ّ
ـدو شـبــه ُمـعـلـ ٍـن
ْ
الطرفي) .هــؤالء هم الجمهور الطبيعي
من
ملــاكــن .وطـبـعــا ،ال يـمـكــن لــولـيــد جـنـبــاط أن
ي ـفـ ِّـوت فــرصــة مــن دون تطيير بــرقـ ّـيــات رثــاء
حــول الـعــالــم بمناسبة وف ــاة صهيوني هنا
أو هناك .جنبالط الــذي كــان قد نعى بنفسه
توم النتوس ،الذي ُيمكن أن ُيعتبر من أعتى
ّ
الصهيونية في كونغرس مليء بغالة
غــاة
ّ
الصهيونية ،نعى ماكني ونشر صورًا له معه
للتباهي وق ـ ّـدم ت ـعــازي ح ـ ّـارة لعائلة ماكني
(كـ ــان يـمـكــن أن ي ـقــول ع ـلــى طــري ـقــة ترحيبه
ّ
بـ ـس ــارك ــوزي ،ع ـنــدمــا ذك ـ ــره أن ج ــدت ــه كــانــت
متحالفة مع االستعمار الفرنسي ،أن يقول أن
ّ
جده األكبر ،بشير جنبالط كان متحالفًا مع
آل ماكني).
جون ماكني هو ٌ
ّ
اإلمبراطوية
وجه من وجوه
ّ
األميركية ،كما أن أوباما وبوش من وجوهها
ّ
أي ـض ــا .ل ـهــذه اإلم ـب ــراط ــوري ــة أك ـثــر م ــن وج ــه.
ومــاكــن هــو نتاج ثــورة رونــالــد ريـغــان الــذي
وصــل إلــى السلطة عــام 1980ب ـعــد تضعضع
ص ـف ــوف الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري إثـ ــر فـضـيـحــة
ووت ــرغـ ـي ــت .ل ـكــن ريـ ـغ ــان ل ــم ي ـن ـعــش ال ـحــزب
ال ـج ـم ـهــوري ف ـق ــط ،ول ــم يــوص ـلــه إل ــى الـبـيــت
األبيض في واليتني متواليتني فقط ،بل ّ
غير
مــن بنية وبــرنــامــج الـحــزب وجـمـهــوره .ثــورة
ري ـغــان هــي ث ــورة الــرجــل األب ـيــض ال ــذي أراد
ّ
ّ
للملونني والفقراء .ريغان خاض
تحديًا أكبر
ّ
ّ
حملة انتخابية لتقليص املساعدات الشهرية
َ
للمعوزين .سـخـ َـر على مــدى أشـهــر مــن ّأم ال
ّ
معني لها إال مساعدات الرعاية االجتماعية.
ريـغــان انتمى إلــى عــالــم هــولـيــوود إذ تسود
فكرة أن ّكل َمن يعمل يقتني مسكنًا مع ّ
حمام
سباحة كبير وحديقة ّ
تعج باألزهار النادرة.
ونقل ريغان مركز ثقل الحزب من املدن الكبيرة
ف ــي ال ـش ــرق األم ـيــركــي إل ــى ال ــوس ــط وال ـغــرب
ّ
والـجـنــوب .بــدأ بـحــث الـنــاخــب األبـيــض على
االنـتـقــال مــن صـفــوف ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي
ّ
الــذي خذله في رعايته (املتأخرة واملتلكئة)
ّ
املدنية عبر رؤســاء تعاقبوا
لحركة الحقوق
في البيت األبيض وخالفوا قيادات وصفوف
الـ ـح ــزب ن ـف ـســه ف ــي ال ـج ـن ــوب وكـ ــانـ ــوا ع ـمــاد
ّ
حــركــة الـعـنـصـ ّ
األغلبية
ـريــة ال ـس ــوداء (زع ـيــم

ّ
الديموقراطية في مجلس الشيوخ في عهد
ري ـغ ــان ،ك ــان الـسـيـنــاتــور روبـ ــرت ب ــرد ،الــذي
بدأ شبابه في «كو كلوكس كالن» (أي حركة
ّ
العنصرية البيضاء)).
ّ
ك ــان م ــن ج ـيــل امل ـحــاف ـظــن الــرج ـعــيــن الــذيــن
اس ـتــولــوا عـلــى ال ـحــزب الـجـمـهــوري ،وق ــادوه
ب ــات ـج ــاه أك ـث ــر ع ـن ـصـ ّ
ـريــة وأك ـث ــر صـهـيــونـ ّـيــة
ّ
وأك ـث ــر ع ــداء لـلـيـســار وال ـشـيــوعــيــة حـتــى من
عتاة اليمني من أمثال ريتشارد نيكسون .لم
تكن أجندة هذا الفريق محصورة بالسياسة
ّ
ّ
الخارجية إذ اختطوا للحزب برنامجًا ُمعاديًا
ّ
ّ
لكل البرامج االجتماعية  -االقتصادية (بما
ّ
جمهورية
املمهورة بتوقيع إدارات
فيها تلك
ّ
كـتـلــك الـتــي ســنـهــا ري ـت ـشــارد نـيـكـســون ،مثل
«وك ــال ــة ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة» وب ــرام ــج الــرعــايــة
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة وب ــرن ــام ــج ت ـحــديــد األسـ ـع ــار).
ولم يكن هناك خفض للضرائب لم يطالبوا
بـخـفـضــه أك ـث ــر .ه ــذا ه ــو ال ـح ــزب الـ ــذي رســم
خطوطه العريضة رونالد ريغان في سلسلة
م ــن الـخـطــب أل ـقــاهــا ع ــام  .1964ك ــان الـحــزب
ّ
الخارجية مرتبطًا
الجمهوري في السياسة
بشركات النفط والسالح ومختلفًا عن الحزب
ّ
الــدي ـمــوقــراطــي ف ــي قــلــة حـمــاســه نـحــو دول ــة
ّ
العدو اإلسرائيلي .كان مألوفًا في خطب قادة
الحزب سماع عبارة «سياسة أكثر توازنًا»
ّ
األميركية فــي الـشــرق األوســط
عــن السياسة
ّ
في مطالبة لتخفيف حدة مناصرة االحتالل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .حـ ـت ــى ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد ن ـي ـك ـســون
ف ــي ال ـس ـت ـي ـنــات (ق ـب ــل أن يـعـلــن تــرش ـحــه في
1967للرئاسة) طالب بسياسة «أكثر توازنًا»
لكن عهده لم يختلف عن عهود سابقيه من
ّ
الديموقراطيني في مناصرة إسرائيل .وفي
الفعالية في مدّ
ّ
حــرب  ،1973لعب دورًا بالغ
إسرائيل بما تحتاج له من ســاح ومـعـ ّـدات.
ّ
الريغانية التي نشأ ماكني في كنفها
الثورة
ّ
مــث ـلــت رف ـض ــا قــاط ـعــا ل ـل ـن ــزوع «االنـ ـع ــزال ــي»
و«االنكفائي» (النسبي) في مالمح السياسة
ّ
الخارجية للحزب الجمهوري.
ّ
ن ـشــأ م ــاك ــن ف ــي بـيـئــة ع ـس ـكــريــة ودرس في
«األكـ ــادي ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة الـ ـبـ ـح ـ ّ
ـري ــة» وتـ ـم ـ ّـي ــز ب ـح ـيــاتــه
ّ
ّ
الخاصة الصاخبة أكثر من مواهبه العسكرية
ّ
واألكـ ــادي ـ ـمـ ــيـ ــة .وعـ ـن ــدم ــا انـ ـض ــم إلـ ـ ًــى سـلــك
ّ
الـطـيــران لــم يكن سجله ناصعًا أب ــدأ ،حسب
سـيــرتــه شـبــه الــرسـمـ ّـيــة ال ـتــي كتبها روب ــرت
تيمبرغ .شارك ماكني في غارات عديدة على
فيتنام ،وكانت الرحلة التي ّأدت إلى إصابته

جون ماكين ٌ
وجه من
ّ
اإلمبراطوية
وجوه
ّ
األميركية تمامًا كما
أوباما وبوش أيضًا

هــي الــرقــم  .23وكــانــت ال ـغــارة األخ ـيــرة جــزءًا
ّ
ّ
املتدرج» ،والتي قصفت ما
عملية «الرعد
من
ليس لــه عالقة بالحرب الــدائــرة .كانت فكرة
ّ
«الــرعــد املـتـ ّ
الوحشية أن قصف أهــداف
ـدرج»
ّ
مدنية ليس لها عالقة بما يجري في امليدان
ستصيب الشعب الفيتنامي باإلحباط .لكن
حدث العكس ،إذ استحدث الشعب الفيتنامي
ب ـم ـس ــاع ــدة ص ـي ـنـ ّـيــة أف ـض ــل ن ـظ ــام ملــواج ـهــة
ُ
ال ـطــائــرات ال ـع ـ ّ
ـدوة ،الـتــي كــانــت ت ـصــاب على
ّ
ّ
علو منخفض (في تقنية استحدثها مبدعو
«الفيتكونغ») وتالحقه صواريخ «سام» على
عـلـ ّـو مــرتـفــع .أصـيــب مــاكــن فــي طــائــرتــه قبل
ً
أن يـسـقــط .أص ـبــح ب ـطــا وطـنـ ّـيــا ه ـنــا .يبالغ
ّ
اإلعــام األميركي حــول ما تعرض له ماكني،
كـ ــأن وح ـش ـ ّـي ــة الـ ـح ــرب األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ي ـم ـكــن أن
ُ
تـقـ َـارن بوسائل حــرب «الفيتكونغ» .يقولون
إن ـه ــم ض ــرب ــوه ب ـعــد أن ان ـت ـش ـلــوه م ــن امل ـيــاه.
لكنهم أن ـقــذوا حياته وأسـعـفــوه وبـقــي ّ
حيًا.
ُ
رســل
نــادرًا ما تذكر الصحافة الهدف الــذي أ ِ
لضربه في ذلك اليوم ،الذي كان قصف
ماكني
ِ
وتــدم ـيــر مـحـطــة تــولـيــد ك ـهــربــاء ف ــي منطقة
ً
ّ
مدنية .هذه هي ّ
املهمة التي جعلت منه بطال.
ّ
ّ
لــم يـتـعــرض مــاكــن فــي األس ــر ِل ــا ت ـعــرض له
ال ـعــراقـ ّـيــون واألف ـغــانـ ّـيــون عـلــى يــد االحـتــال
األميركي.
خرج ماكني من األسر وسارع إلى بناء سيرة

اتصفت خطب ماكين بمدح دولة االحتالل (أ ف ب)

ّ
ّ
ّ
سياسية .ورث عن والده منصب موظف
ذاتية
االتصال بني الكونغرس وبني وزارة الدفاع،
م ــا ق ـ ّـرب ــه م ــن الـ ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــن وش ــرك ــات
ت ـص ـن ـي ــع الـ ـ ـس ـ ــاح وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـك ــونـ ـغ ــرس.
ّ
ّ
الصهيونية مـبــكـرًا مــن عميد اللوبي
رضــع
الـصـهـيــونــي ف ـيــه ،الــدي ـمــوقــراطــي «س ـكــوب»
جاكسون .ورافقه األخير في ّأول رحلة له إلى
ّ
فلسطني املحتلة .توالت رحالته إلــى الشرق
ّ
األوس ـ ــط وت ـم ــي ــزت خ ـط ـبــه ف ــي م ــدي ــح دول ــة
االح ـت ــال بــأنـهــا زايـ ــدت دائ ـم ــا عـلــى الـلــوبــي
اإلسرائيلي .لم يكن هناك ّ
تطرف في مناصرة
االحـتــال والـعــدوان اإلسرائيلي إال واعتنقه
ماكني ّ
ورو َج له .أذكره في حقبة الثمانينيات
َ
ّ
على الشاشة حــن تخصص فــي ذم الحركة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية من باب أنها ليست إل
الوطنية
ّ
َ
ّ
ذراعــا للشيوعية ،ثم تخصص بعد ذلــك في
ّ
ّ
الوطنية على أنها ذراع لـ«اإلسالم
ذم الحركة
الــراديـكــالــي» ال ــذي أراد تــدمـيــره .وفــي نقاش
الكونغرس في عــام ( 1983بعد سنة واحــدة
فقط من انتخابه عضوًا في مجلس ّ
النواب)
ّ
ّ
ماكني ملزيد من الدماء العربية.
برز تعطش
ّ
هــو عــارض التدخل العسكري األميركي في
لبنان لكن ـ كعادته في تاريخه الطويل ـ على
ّ
والقوة املستعملة ال تكفي،
أساس أن العنف
ّ
وأن املزيد من العنف واملزيد من نشر القوات
ضــد لبنان وســوريــا هــو األمــر الوحيد الــذي
ّ
يمكن أن يـ ّ
ّ
األميركية (.)1
ـرجــح كفة املصالح
ودون ذلك ،دعا إلى االنسحاب من لبنان.
قد ال يعلم ّ
القراء العرب أن الخالصة الوحيدة
ّ
ال ـت ــي خـ ــرج ب ـه ــا األمـ ـي ــرك ــي ــون (م ـحــاف ـظــون
ول ـي ـبــرالـ ّـيــون ووس ـ ــط) م ــن ح ــرب فـيـتـنــام أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ك ــان ــت ف ــي م ــوق ــع ت ـفـ ّـوق
َ
أخ ــاق ــي ،وأن ال ـخ ـطــأ ال ــوح ـي ــد ك ـم ــن ف ــي أن
أميركا فقدت صبرها مبكرًا ،وأنه كان عليها
أن تنتظر تحقيق النصر من خالل املزيد من
الـحــرق والتدمير والـقـتــل .الخالصة الثانية
هي تعيير ذاتي من قبل الذين عارضوا حرب
فيتنام .إن إغ ــداق الـثـنــاء الـفــائــق مــن اإلعــام
الـلـيـبــرالــي األم ـيــركــي عـلــى ج ــون مــاكــن (فــي
حياته ومـمــاتــه) هــو تعبير عــن تكفير ذنب
باملفهوم األميركي .ال تــزال القوى املحافظة
ّ
هنا ّ
الليبرالية على معارضتها
تعير (بعض)
(املـتــأخــرة كثيرًا) للحرب فــي فيتنام .ولهذا
ُي ـص ــاب الـلـيـبــرالـ ّـيــون ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بالضعف الشديد أمــام شخص مثل ماكني،
َ
«خدم»  -حسب التعبير األميركي  -في
كونه
فيتنام.
ورث ماكني مقعد السيناتور باري غولدووتر
ع ــام  1986ع ــن واليـ ــة أري ــزون ـ ّـا .ك ــان نقيض
غــوولــدووتــر ،وف ــوزه كــان مــؤشـرًا على ّ
تغير
الـحــزب الـجـمـهــوري .كــان غــوولــدووتــر يقول
ّ
يتبي الحزب
في سنواته األخيرة إنه لم يعد
الــذي عمل فيه عقودًا طويلة ،والــذي انتخبه
مــرشـحــا رئــاسـ ّـيــا ع ــام  .1964غــوولــدووتــر

ً
كان مستقال بالفعل في مواقفه (على عكس
ّ
ّ
االستقاللية الــزائـفــة واالسـتـعــراضــيــة لجون
مــاكــن) وك ــان مــن الشجعان فــي الكونغرس
ال ــذي ــن ان ـت ـق ــدوا ال ـلــوبــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وك ــان
موقفه ضــد ريـتـشــارد نيكسون مــن العوامل
الـ ـت ــي اق ـن ـع ــت ن ـي ـك ـس ــون ب ــاالس ـت ـق ــال ــة بـعــد
فضيحة «ووترغيت» .وفي سنواته األخيرة
خ ــال ــف غ ــوول ــدووت ــر ع ـق ـي ــدة ح ــزب ــه عـنــدمــا
ّ
ّ
واملثليات .لم يكن هذا
املثليني
ناصر حقوق
أبدًا مسار جون ماكني.
ال ـحــرب ال ـب ــاردة لــم تـكــن تـكـفــي ج ــون مــاكــن.
أفنى سنواته في الكونغرس في تسخينها.
عـ ـ ــارض بـ ـش ـ ّـدة سـ ـي ــاس ــات «ال ـ ــوف ـ ــاق» ال ـتــي
انـتـهـجـهــا ف ــري ــق ن ـي ـك ـســون  -كـيـسـنـجــر بني
االتـحــاد السوفياتي والــواليــات املتحدة (.)2
ونــاصـ َـر ح ــروب ريـغــان فــي أميركا الوسطى
بــاســم الــديـمــوقــراطـ ّـيــة (مـتــى كــان االستعمار
الـ ـغ ــرب ــي يـ ـج ــري مـ ــن دون ذرائ ـ ـ ـ ــع الـ ـح ـ ّ
ـري ــة
والــديـمــوقــراطـ ّـيــة؟) .وطبعًا ،كــان مــن مـ ّ
ـؤيــدي
اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري ال ـهــائــل فــي عـهــد ري ـغــان.
ل ـكــن تـجــربـتــه ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ أدخـلـتــه
فــي فضيحة عـنــدمــا ك ــان مــن فــريــق «كيتنغ
الخمسة األعـضــاء في مجلس
الخمسة» ،أي
ّ
ال ـش ـيــوخ ال ــذي ــن ت ــدخ ـل ــوا ع ــام  1987إلنـقــاذ
املصرفي الثري ،تشارلز كيتنغ ،من تحقيق
َ
ـت فــي مــا بعد.
فــدرالــي فـ ّـي ف ـســاده (ال ــذي ثـبـ ّ
حتى «القديسة» األم تريزا تدخلت ملصلحة
هـ ــذا ال ـف ــاس ــد ،لـكـنـهــا ك ــان ــت ضـعـيـفــة تـجــاه
أصحاب الـثــروات ،حتى لو كانوا على نسق
كيتنغ أو طاغية هيتي ،باب دوك دوفالييه)
ّ
األخالقيات في
( .)3جــرى تحقيق عبر لجنة
ّ
الكونغرس لكن الزمالء في هذا املجلس قلما
ً
يدينون زميال لهم لعلمهم أن الفساد يطالهم
ّ
كــلـهــم .وم ــا فـعـلــه مــاكــن الح ـقــا مــن مـشــاريــع
ّ
ق ــوان ــن سـطـحــيــة (أث ـب ـتــت عـقـمـهــا) إلص ــاح
ال ـت ـم ــوي ــل االن ـت ـخ ــاب ــي ل ــم ت ـك ــن إال م ـحــاولــة
لطمس ذكرى فضيحة «كيتنغ الخمسة».
ونـ ـم ــت ط ـم ــوح ــات ج ـ ــون م ــاك ــن ال ــرئ ــاس ـ ّـي ــة
بسرعة شديدة إذ إنــه ألقى خطبة حماسية
ســوقـ ّـيــة فــي مــؤتـمــر ال ـحــزب الـجـمـهــوري عــام
 1988وذل ـ ــك ك ــي ي ـن ــال ث ـق ــة امل ــرش ــح آن ـ ــذاك،
جـ ــورج ب ــوش (األب) لـيـضـعــه ع ـلــى الـقــائـمــة
فـ ــي م ــوق ــع ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس .ل ـك ــن بـ ـ ــوش لــم
ّ
يـخـتــره ،ولـعــل ذلــك يـعــود إلــى عــدم رجاحته
وث ـ ـ ــورات غ ـض ـبــه ال ـش ـه ـيــرة ف ــي ال ـكــون ـغــرس
وخـ ــارجـ ــه .تـ ـ ـ َ
ـرأس م ــاك ــن ل ـج ـنــة «ال ـخ ــدم ــات
ّ
املـســلـحــة» فــي مجلس الـشـيــوخ ومــن موقعه
ّ
ه ــذا (ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ع ـض َــوي ـتــه ف ــي «لـجـنــة
ّ
الخارجية») أشرف على الكثير من
العالقات
ّ
النقاشات حول ميزانية الدفاع والسياسات
ال ـخــارجـ ّـيــة .وك ــان يـبــرز بــن أقــرانــه عـلــى أنــه
أخبرهم في هذا الشأن ،وذلــك بسبب الجهل
ّ
العميق لزمالئه .لكن ماكني عرف أن اللوبي
اإلسرائيلي ضروري في الصعود نحو ّ
القمة

ّ
األميركية) فحرص ليس على
(في السياسة
املــواف ـقــة عـلــى كــل مـشــاريــع قـ ــرارات وقــوانــن
«إيباك» بل زايـ َـد عليها ،كما أسلف .وعندما
ّ
اإلسرائيلية ياسر عرفات،
فاوضت الحكومة
ِّ
كان هو ُمشككًا .وكانت زياراته إلى االحتالل
ّ
موسمية مثله مثل كــل الطامحني بمنصب
الـ ــرئـ ــاسـ ــة .وقـ ـ ــد حـ ـ ــرص م ــاك ــن م ـن ــذ 1991
عـلــى ب ـنــاء ع ــاق ــات وثـيـقــة م ــع دول الخليج
خصوصًا بعدما زالــت الخالفات (بالكامل)
بني سفارات دول الخليج في واشنطن وبني
اللوبي اإلســرائـيـلــي .على العكس ،أصبحت
مسايرة أنظمة الخليج من سياسات اللوبي
نفسه.

لم يكن ُيعقد مؤتمر
خليجي أو أوروبي
حول األمن القومي
دون دعوة ماكين

ّ
واستقالليته»
والرجل الذي ُعرف بـ«شجاعته
ّ
السياسية أثبت مدى التزامه الصارم ببرنامج
ال ـي ـمــن ال ــرج ـع ــي ف ــي حـمـلـتـيــه االن ـت ـخــابـ ّـيــة
ّ
الرئاسية .عام  2000خاض انتخابات حامية
ضد جــورج دبيلو بــوش وتنافسا في الفوز
ّ
الجنوبية ،وفي نيل تأييد
في والية كارولينا
ّ
العنصريني البيض .وقد عارض ماكني نزع
ّ
ّ
عـلــم ال ـكــون ـفــدرالــيــة الـعـنـصــريــة والـ ــذي بــات
ّ
ّ
عنصريته
يشكل استفزازًا كبيرًا للسود .لكن
ّ
الرئاسية لعام  2008ضد
زادت فــي الحملة
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،ع ـنــدمــا س ـخــر م ــن اس ـم ــه في
دعــوة صريحة منه لجمهوره للهتاف باسم
«حسني» للتدليل (العنصري) على دينه (ال
ّ
يصر أن أوباما
يزال الكثير في صف اليمني
م ـس ـلــم ،ك ـمــا أن اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي ال ي ــزال
ي ـصـ ّـر عـلــى أن أوب ــام ــا شـيـعــي مـتـحــالــف مع
ّ
«اإلخ ــوان املـسـلـمــون») .وكــان يستهل خطبه
بجملة شهيرة« :من هو هذا الباراك أوباما»؟
وكان يعني بهذا التساؤل طرح أسئلة حول
أص ــل وم ـك ــان م ــول ــد أوب ــام ــا .وح ـم ـلــة مــاكــن
ّ
االنتخابية في تلك السنة لم تكن إال تمهيدًا
ّ
حيث تعبئة العنصريني
لحملة تــرامــب مــن ّ
الـ ـغ ــاضـ ـب ــن .ل ـق ــد ح ــض ــر م ــاك ــن ال ـج ـم ـهــور
العنصري الرجعي لرجل مثل ترامب تمامًا.
والحزب الديموقراطي اليوم يحتفي بماكني
ّ
ويتذكر أنه نفى ذات مـ ّـرة في  2008أن يكون

ّ
عربيًا ،كأن في النفي موقف أخالقي
أوباما
(جــاء نفي ماكني في معرض قوله إن أوباما
هــو رج ــل ح ـســن ،أي أن ال ـعــربــي ال يـمـكــن أن
ً
يكون رجال حسنًا).
ّ
لـ ـع ــب مـ ــاكـ ــن دورًا مـ ـ ــؤث ـ ـ ـرًا ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارجـ ّـيــة حـتــى ف ــي مــوقــع امل ـع ــارض ــة .كــان
صوته مسموعًا أكثر من غيره ألنــه  -خالفًا
ّ
ّ
ّ
ّ
وتخصص
عسكرية
خلفية
لألكثرية  -أتى من
ف ــي ال ـكــون ـغــرس ف ــي شـ ــؤون األمـ ــن ال ـقــومــي.
وكــان على صلة وثيقة جدًا بمراكز األبحاث
ووســائــل اإلع ــام الـتــي أحـ ّـبـتــه ألن ــه ك ــان يـ ّ
ـرد
ّ
الهاتفية وال يرفض إجــراء
على االتـصــاالت
ّ
ـت إجــابــاتــه تـبــدو أنـهــا عفوية
مـقــابـلــة .وكــانـ ّ
فـيـمــا هــي مـحــضــرة مـسـبـقــا .ول ــم يـكــن ُيعقد
مؤتمر خليجي أو أوروبــي أو أميركي حول
شؤون األمن القومي أو الدفاع من دون دعوة
ماكني الــذي بنى عالقات وطيدة مع رؤســاء
الطغاة في منطقتنا.
الدول حول العالم ومع ّ
لكن ماكني لعب دورًا مــؤثـرًا في موضوع لم
ُي َ
عرف عنه من قبل (وهــو على األرجــح لعبه
ب ــإي ـع ــاز م ــن ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي) ،إذ بنى
عالقات مع جماعات اإلســام السياسي (من
اإلخ ـ ــوان وغ ـيــرهــم ،وه ــذا لـيــس جــدي ـدًا على
َّ
مــن س ــن أظــافــره فــي دع ــم الـجـهــاد اإلســامــي
ّ
في أفغانستان ضد الشيوعية) .وقد فاوض
مــاكــن جماعات «اإلخـ ــوان» و«الـنـهـضــة» في
ت ــون ــس ومـ ـص ــر ول ـي ـب ـيــا وسـ ــوريـ ــا وح ـصــل
منهم على تطمينات حــول نياتهم الحسنة
إزاء االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وع ـنــدهــا فـقــط،
ّ
ت ـ ـنـ ــطـ ـ َـح مـ ــاكـ ــن ل ـت ـط ـم ــن م ـ ــن احـ ـ ـت ـ ــاج إل ــى
ّ
ّ
تطمني حــول إمكانية تعايش اإلمبراطورية
األمـيــركـ ّـيــة ودول ــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي مع
حـكــم «اإلخـ ـ ــوان» .ول ــم يـخــذل «اإلخ ـ ــوان» في
مصر وتــونــس مــاكــن ،فقد حكموا كما حكم
الـطـغــاة مــن قبلهم فــي البلدين ،بالكثير من
ح ـســن ال ـنـ ّـيــة والـ ـ ـ ّ
ـود والـتـنـسـيــق األم ـن ــي مع
دولة االحتالل .وبلغ من حماسة ماكني لحكم
«اإلخـ ـ ــوان» أن ــه ع ــارض ان ـقــاب عـبــد الـفـتــاح
الـسـيـســي خــافــا لـلـطــاقــم الـسـيــاســي الـحــاكــم
ف ــي ال ـعــاص ـمــة .أم ــا ف ــي «الـ ـث ــورة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة»،
فأصبح هو ّ
ليس فقط بحكم قربه من
عر
ابها ُ
ّ
طمئنة إلسرائيل ،بل
الحركات اإلسالمية امل ِ
بحكم إيمانه العريق بـضــرورة االقتصاص
مــن الـنـظــام ال ـســوري واإلي ــران ــي .وق ــد أف ــردت
«نيويورك تايمز» مقالة عن ماكني في صيف
 2008عندما خــاض ترشيح حزبه للرئاسة
ّ
االنتقامية
وفي املقالة تصريح عن أن الحرب
يجب أن تشمل إيران وسوريا والعراق ( .)4أي
إن الحرب في سوريا توافقت مع ما أسمته
«نيويورك تايمز» بـ«عقيدة ماكني» .لم يكن
ماكني صانعًا لـ«الربيع العربي» لكنه اجتهد
فــي رس ــم طــريـقــة الـتـعــاطــي مـعــه ل ـجـ ّـره نحو
التقارب مع مصالح الواليات املتحدة ودولة
الـعـ ّ
ـدو .وحماسته املنقطعة النظير في دعم
ّ
«ال ـثــورة الـســوريــة» كــانــت فــي سـيــاق مواقفه
التي تتطابق مع مواقع اللوبي اإلسرائيلي.
ّ
تلقى ماكني مراثي كثيرة في العالم العربي،
ً
ك ـ ــان أكـ ـث ــره ــا ه ـ ـ ــزال م ــرث ـي ــة ولـ ـي ــد ج ـن ـبــاط
ك ـعــادتــه ،الـتــي وض ــع بـعــدهــا ص ــورة لجمال
ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر ف ــي الـ ـي ــوم الـ ـت ــال ــي .ه ـ ــذا هــو
ج ـن ـبــاط .ي ــوم لـعـبــد ال ـنــاصــر ّ
وأي ـ ــام ملــاكــن.
ي ــوم لفلسطنيّ ،
وأيـ ــام ل ـســاركــوزي وجيفري
ّ
فيلتمان .والصحف السعودية تنافست في
مديح ماكني .رئيسة تحرير «ذا ناشيونال»
(امل ـت ـحــدثــة بــاســم الـعــائـلــة الـحــاكـمــة ف ــي أبــو
ظبي) ،مينا العريبي ،رثته بحرارة ّ
ونوهت
ّ
الصهيونية ظريفة.
بـ«خفة دمــه» .أصبحت
ّ
صهيونيته فهي قالت إنه قبل بـ«حل
أما عن
بنيامني نتنياهو قبل بـ«حل
لكن
الدولتني».
ّ
الــدولـتــن» .هــل هــذا يكفر عــن جــرائـمــه؟ وهل
ّ
الــوح ـشـ ّـيــة الـصـهـيــونـ ّـيــة تـنــاقـضــت مــع «ح ــل
الدولتني» في السنوات املاضية؟ عادل جبير
ّ
ً
بصداقته .هؤالء يرثون
أسماه «بطال» واعتز ّ
آرث ــر بـلـفــور .هــم يستحقون أن يــرثــوا بلفور
ألنه صاحب املشروع الذي يرعاهم اليوم.
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واشنطن :من الحرب بالواسطة
إلى الحرب المباشرة؟
سعد الله مزرعاني *
وسط اضطراب َّ
عبرت عنه ،على نحو خاص،
تصريحات للرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
بشأن االنسحاب الوشيك للقوات األميركية
مــن ســوريــا ،ثــابــرت أجـهــزة نــافــذة (مــا ُيعرف
ب ــال ــدول ــة ال ـع ـم ـي ـق ــة) ع ـل ــى ت ــأك ـي ــد اس ـت ـم ــرار
ال ُـح ـضــور ال ـع ـس ـكــري ف ــي س ــوري ــا وت ـعــزيــزه
ً
(أ ّجل االنسحاب ستة أشهر مراعاة للرئيس).
الذريعة هي مواصلة الحرب على اإلرهابيني،
فيما كانت تشير كل املعطيات امليدانية إلى أن
واشنطن تدير شراكة حقيقية مع العديد من
املنظمات اإلرهابية وصلت إلى حــدود تقديم
الدعم والحماية خصوصًا في املراحل األخيرة
ح ــن ُم ـنــي ه ــؤالء ب ـهــزائــم مـتــاحـقــة عـلــى يد
القوات السورية واإليرانية والروسية والداعمة
في العديد من املناطق.
هزائم املنظمات املقاتلة ضد الحكومة السورية
(يـهـيـمــن عليها اإلره ــاب ـ َـي ــون) أف ـقــدت اإلدارة
األميركية القسم األعظم من األوراق التي كانت
تستند إليها أو تراهن عليها .القوى السورية
السياسية املعارضة لم تكن يومًا ،بوصفها
كــذلــك ،مــوضــع دع ــم أو ره ــان مــن واشـنـطــن.
وحدهم املقاتلون األكراد حظوا بدعم حقيقي،
سـيــاســي وع ـس ـكــري ،مــن األم ـيــرك ـيــن .لكن،
حتى الورقة الكردية التي بــدت واعــدة بسبب
ص ـمــود امل ـقــات ـلــن األكـ ـ ــراد ف ــي وج ــه اجـتـيــاح
«داعش» وهزيمتها في كوباني (عني العرب)
بــدأت تتآكل نتيجة االعـتــراض التركي الحاد
ً
الذي وضع واشنطن أمام مأزق لم تجد له حال.
فكان أن عجزت اإلدارة األميركية عن الوفاء
بكامل وعودها ألكــراد سوريا (والعراق) من
ُ
ج ـهــة ،وت ــوت ــرت عــاقــاتـهــا م ــع تــركـيــا بسبب
دعـمـهــا الـكــرد بـعــد أن اض ـطــرت واشـنـطــن أن
تقدم إلى أنقرة عددًا من التنازالت املهمة على
حساب الكرد ،من جهة ثانية.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ك ــان ــت واش ـن ـط ــن تـتـعــرض
لـضـغــوط م ـتــزايــدة مــن حـلـفــائـهــا الخليجيني
مــن أجــل أن تنخرط كليًا فــي ال ـصــراع الــدائــر
ف ــي املـنـطـقــة .ال ـس ـعــوديــة ،خ ـصــوصــا ،أقــرنــت
ذلـ ــك ب ـص ـف ـقــات أسـ ـط ــوري ــة كـ ــان يـحـتــاجـهــا
دونالد ترامب لتثبيت دعائم حكمه ،الذي كان
يتعرض وال يزال ،لخضات وارتباك وتغييرات
ومــآخــذ وع ـثــرات ...ال ُيـعــرف بـمــاذا ستنتهي:
سـ ً
ـواء لجهة نفوذه وشعبيته ،أو ،حتى ،لجهة
بقائه في «البيت األبيض»!
ف ــي امل ـش ـهــد ال ـ ـسـ ــوري ،امل ـت ــراك ـم ــة مـعـطـيــاتــه
واملـتـحــولــة تــوازنــاتــه ،ب ــاط ــراد ،لغير مصلحة
واش ـن ـطــن وح ـل ـفــائ ـهــا ،ت ـع ـ ّـزز م ــوق ــع الـسـلـطــة
السورية .كذلك األمــر للدور اإليــرانــي .القيادة
ال ــروسـ ـي ــة ،م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ثـ ــابـ ــرت ،بـتـصـمـيــم
الفت ،سياسي وعسكري ودبلوماسي ،على
االحتفاظ بزمام املبادرة .أما واشنطن ،فكان
يتراجع دورها ونفوذها بتواصل وبات كل ما
كــان معروضًا عليها مجرد تغطية املخطط
الرئيس السابق
الروسي! بني «انكفاء» إدارة
ُ
صـلـحــة أول ــوي ــات أخـ ــرى في
بـ ــاراك أوب ــام ــا (ملـ ُ
الـشــرق األقـصــى وأوروبـ ــا وال ـعــالــم) ،وارتـبــاك
إدارة تـ ــرامـ ــب ،أع ـل ـن ــت م ــوس ـك ــو أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أن
املـفــاوضــات هــي شــأن ستيفان دي مستورا
وحده! هي أوقفت مسارات «أستانا» وسواها
نتيجة االن ـت ـصــارات الـكــاسـحــة الـتــي تحققت
فــي املـيــدان ملصلحة روسـيــا وحلفائها .على
مـشــارف نهاية السنة الثالثة على انخراطها
في سوريا ،بدت القيادة الروسية عازمة على
رس ــم خ ـطــوط ومـ ـس ــارات ال ـحــل ف ــي ســوريــا،
بالكامل تقريبًا دون «شريك» أميركي (كانت
تطالبه ،بإلحاح ،في مراحل سابقة من األزمة
السورية).

تـحــاول واشنطن أن تستدرك تــراجــع دورهــا
في التأثير في املشهد السوري أو خصوصًا
على ما يمكن أن يضع نهاية لألزمة السورية.
هي مضطرة اآلن أن تعمل مباشرة ،وباللحم
ال ـحــي ،بـعــد أن اعـتـمــدت فــي الـسـنــوات السبع
املــاضـيــة عـلــى وك ــاء ان ـهـ َـار معظمهم وتغير
وتـقـهـقــر دور ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر .ح ـتــى األردن
يحاول اليوم تطبيع عالقاته مع دمشق والنأي
بنفسه عن األزمة السورية بعد أن كان شريكًا
ومتورطًا فيها.
تسعى أجهزة «الدولة العميقة» في واشنطن،
بالدرجة األول ــى ،إلــى منع موسكو وحلفائها
من أن يسجلوا انتصارهم النهائي بصورة
منفردة وكاملة .استطلعت واشنطن فرصة
االتصال املباشر بالقيادة السورية في أواخر
حزيران املاضي (راجع «األخبار» يوم الثالثاء
املاضي) .هي حاولت نقل مطالب إسرائيلية،
ً
فضال عن مطالبها ،وكذلك مطالب حلفائها
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن .ل ــم ي ـن ـفــع األمـ ـ ــر ،ان ـت ـق ـلــت ،وفــق
املعلومات الروسية ،إلى محاولة فبركة تهمة
لدمشق باستخدام األسلحة الكيماوية لتبرير
عـ ــدوان ضــدهــا وإلح ـ ــراج روس ـيــا فــي الــوقــت
نفسه.
ال ش ـ َّـك أن الــوضــع خطير إل ــى درج ــة كبيرة.
ت ــرام ــب ،ال ــذي ذه ــب بـعـيـدًا فــي دع ــم املـشــروع
الصهيوني العدواني التوسعي االغتصابي،
يبدو عاجزًا عن أخذ املبادرة في شأن األزمة
الـســوريــة .إنــه مطالب مــن إســرائـيــل وحلفائه
الـخـلـيـجـيــن ب ــال ــوف ــاء ب ـت ـع ـهــداتــه ال ـت ــي قبض
ثمنها مـئــات امل ـل ـيــارات .لكن يمكن الـقــول إن
ترامب الذي عقد قمة مع الرئيس الروسي في
هلسنكي أواســط تموز املاضي ،قد َّ
عبر مرة
جديدة عن عدم رغبته في إثارة نزاع جوهري
مع فالديمير بوتني تحديدًا .هو أثــار ،بسبب
انـتـقــاده السياسة األمـيــركـيــة السابقة حيال
ِّ
روسيا ،موجة عارمة من االنتقادات ،ما يؤكد
ً
م ــرة جــديــدة أن لــديــه «نقطة ضـعــف ،حقيقية
حيال موسكو!».
ال نجازف كثيرًا في القول إن «الدولة العميقة»
في واشنطن هي التي أقرت منذ مدة (وليس
ت ــرام ــب) «اسـتــراتـيـجـيــة األم ــن ال ـقــومــي» التي
صدرت عن البيت األبيض ،إذ اعتبرت روسيا
ً
عدوًا أول للواليات املتحدة (فضال عن الصني).
هذه االزدواجية التي تجعل السلطة موزعة ما
بني الرئيس ترامب واألجهزة (الدولة العميقة
 +وزارة ال ــدف ــاع حــال ـيــا) ،ل ــن تــوفــر للموقف
األميركي اإلجماع املطلوب ،ومن ثم ،الفعالية
وال ـت ــأث ـي ــر ال ـح ــاس ـم ــن! ل ـكــن ض ـعــف تــرامــب
امل ـتــزايــد قــد يـضــع ال ـق ــرار فــي أي ــدي األج ـهــزة
بالكامل.
يـنـبـغــي ال ـق ــول إنـ ــه ،مـهـمــا ك ــان ح ـجــم تــدخــل
واشنطن وفعاليته وقــدرتــه على التعطيل ،أو
الـعـكــس ،ينبغي أن يـتـســم ال ـحــل فــي ســوريــا
بنظرة بعيدة املدى والعمق واملسؤولية بشأن
املــامــح الـعــامــة لـســوريــا الـجــديــدة .هــي مالمح
يـجــب أن تجمع مــا بــن ال ـحــرص عـلــى وحــدة
ال ــدول ــة واملـجـتـمــع ،وع ـلــى إعـ ــادة ب ـنــاء الــوحــدة
الــوط ـن ـيــة ع ـلــى أسـ ــس سـلـيـمــة م ــن املـ ـس ــاواة
والعدالة واحترام مساحة مقنعة لحرية املواطن
وحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان .ه ـ ــذا ،ط ـب ـعــا ،م ــن ضمن
ال ـح ــرص ع ـلــى أن تـسـتــأنــف س ــوري ــا دوره ــا
اإلقـلـيـمــي ف ــي مــواج ـهــة امل ـشــاريــع األمـيــركـيــة
الصهيونية الناشطة ،اليوم أكثر من أي وقت
مـضــى ،للقضاء على قضية وحـقــوق شعب
فلسطني ولتفتيت العالم العربي :في محاولة
م ـت ـجــددة إلح ـك ــام ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـصــائــره
وث ــروات ــه وح ـق ــوق ش ـعــوبــه ووح ـ ــدة وس ـيــادة
دوله...
* كاتب وسياسي لبناني

