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مشاكل إيران تتصاعد في الداخل والخارج
من الواضح تمامًا من هو الذي يلومه الرئيس دونالد ترامب على المشاكل التي
يعاني منها الش���رق األوسط .وقال ترامب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة،
في  25أيلول :إن "ديكتاتورية الفساد الفاسدة" في إيران "تزرع الفوضى والموت
والخراب" في المنطقة .وأضاف :إن هذا البلد استخدم المنافع االقتصادية التي
جناها من الصفقة النووية مع الواليات المتحدة والقوى العالمية األخرى ،التي
َّ
حدت م���ن برنامج إيران النووي في مقابل تخفي���ف العقوبات عنها ،في زيادة
اإلنفاق العسكري ودعم اإلرهاب .ولذلك قامت إدارته بسحب الواليات المتحدة
م���ن االتفاق النووي في أيار ،وأطلقت "حملة ضغط اقتصادي لحرمان النظام من
األموال التي يحتاجها للدفع بأجندته الدموية".
في المقابلّ ،ردت إيران ،كالمعتاد ،بالتحدي .وأصر رئيس���ها ،حسن روحاني،
على أنه لن يجتمع مع ترامب ،ون���دد بما وصفه بأنه "نزعاته الكارهة لألجانب
َّ
التي تش���به التصرف النازي" ،وتوقع الرئيس األميركي االنتصار على أميركا.
وقال روحاني" :ستكون نهاية هذه الحرب أكثر حالوة من نهاية حرب الثماني
سنوات" ،في إش���ارة إلى حرب إيران مع العراق في الثمانينيات ،والتي خلفت
 600ألف قتيل إيراني .وعلى الرغم من أنه ُيعتبر براغماتيًا ،بدا روحاني أش���به
بمتش���ددي إيران ،الذين كانوا قد عارضوا صفقت���ه النووية في المقام األول،
والذين ال يرون أي مجال للتسوية مع أميركا.
مع ذلك ،ليس الس���يد ترامب هو الش���خص الوحيد الذي يتحدى النظام في
إيران .ففي  22أيلول ،قتل عدد من المسلحين  25شخصًا على األقل ،من بينهم
 12م���ن أعض���اء الحرس الثوري اإلس�ل�امي ،الحرس اإلمبراط���وري للنظام ،خالل
عرض عس���كري في األهواز ،وهي مدينة في إقليم خوزستان الجنوبي الغربي.
وقد أعلنت مجموعتان مختلفتان المس���ؤولية عن الهجوم .األولى منش���قة عن
جماعة انفصالية عربية محلية ،هي حركة النضال العربي لتحرير األهواز .لكن
مجموع���ة "داعش" ،التي كانت قد اقتحمت البرلم���ان اإليراني في طهران قبل
عام من اآلن ،س���ارعت إلى ادعاء المس���ؤولية عن الهجوم بعد ذلك ،وربما كانت
تكذب بهذا الخصوص في محاولة لتعزيز موقفها .وفي المقابل ،ألقى النظام
اإليراني باللوم بس���رعة ،ومن دون تقديم أي أدلة قاطعة ،على أميركا ُ
و"دماها"
اإلقليمية -المملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
لطالما كان المسؤولون اإليرانيون مغرمين بنظريات المؤامرة الصارخة ،ولكن
ِّ
ليس من الصعب معرفة الس���بب في ش���كهم المتأصل في الغرباء .وتش���كل
خوزستان موطنًا لقرابة  2مليون عربي (في حين أن معظم اإليرانيين فارسيون).

وفي السنوات األخيرة ،كثفت المحطات اإلعالمية العربية تغطياتها لألقليات
اإليرانية ،ودعمت بقوة العرب الذين يقبعون "تحت احتالل القوات الفارسية".
وقد ذهبت البحرين إلى حد تس���مية أحد ش���وارعها "ش���ارع األهواز العربية".
وقامت إحدى الجماعات التي أعلنت مس���ؤوليتها عن الهجوم المذكور بإيصال
إعالنه���ا من خالل "إيران الدولية" ،وهي محطة تلفزيونية مقرها في بريطانيا،
وممولة من مس���تثمرين سعوديين .وفي العام الماضي ،وعد محمد بن سلمان،
ولي عهد المملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي ،بأخذ معركة بلده إلى
"داخل إيران" نفسها.
في نظر إيران ،يش���كل هذا الهجوم العربي جزءًا من جبهة أوسع نطاقًا تنذر
بالس���وء .وقد وضعت المملكة العربية الس���عودية واإلمارات العربية المتحدة
خالفاتهما مع إس���رائيل جانبًا من أجل مواجهة إيران ،العدو المش���ترك .وفي
ه���ذه األثناء ،يمتلئ البيت األبيض في هذه اآلونة بالمس���ؤولين الذين قضوا
الكثير من حياتهم المهنية وهم يطالبون بتغيير النظام في إيران .وقد دعم
بعض من كبار أعضاء فريق ترامب جماعة مجاهدي خلق ،وهي جماعة معارضة
ُ
ش���بيهة بطائفة دينية ،والتي كانت حتى وقت قريب تعتبر منظمة إرهابية
في أوروبا وأميركا ،بل إنها تثير االس���تنكار والنفور حتى بين اإليرانيين ذوي
العقلي���ة اإلصالحية .وق���د حصل رودي جولياني ،محام���ي دونالد ترامب ،على
أم���وال من المجموعة .فيما أش���اد بها ج���ون بولتون ،مستش���ار ترامب لألمن
القوم���ي ،باعتبارها "المعارض���ة الوحيدة القابلة للحياة" ف���ي إيران .وفي 23
أيلول ،حذرت مجموعة من المس���ؤولين األميركيين السابقين الالمعين من أن
التصرفات األميركية تقوم بدفع إيران ،بش���كل غي���ر حكيم ،إلى االختيار بين
"االستسالم أو الحرب".
من المرجح أن يتصاعد شعور إيران بالحصار فحسب .ففي  4تشرين الثاني،
سوف تقوم الواليات المتحدة بفرض عقوبات جديدة تستهدف صناعة النفط
اإليراني���ة .ونتيجة لذلك ،تخطط اليابان وكوريا الجنوبية وس���ريالنكا والدول
األوروبية لخفض وارداتها من النفط اإليراني .وقد توفر أميركا النفط الرخيص
م���ن احتياطياتها الخاص���ة لتحفيز الهند على االنضم���ام .وعلى الرغم من أن
ال���دول األوروبية تواصل دعمه���ا لالتفاق الن���ووي ،إال أن البعض منها تركت
إيران ّ
تتلوى في الريح .وقد أس���قط بنك فرنسي مملوك للدولة خططًا لتمويل
صادرات إلى إيران ،بينما قيدت الحكومة الفرنس���ية الس���فر الدبلوماسي إلى
إيران وعلقت تعيين س���فير جديد إليها .وتس���عى إيران إل���ى الحصول على

روح االنقسام ّ
تخيم على ألمانيا

المس���اعدة من روسيا والصين .لكن روسيا مألت بس���رور الفجوة التي تركتها
إيران في س���وق النفط ،بينما تركز الصين على حربه���ا التجارية مع الواليات
المتحدة.
يؤدي تركيز الحكومة اإليراني���ة على المؤامرات األجنبية إلى صرف االنتباه
عن المش���اكل الت���ي يواجهها البلد ف���ي الداخل .ومع أن منطقة خوزس���تان
تضم الغالبي���ة العظمى من احتياطيات النفط في الب�ل�اد ،فإنها تظل فقيرة
ومهمل���ة .ويقول العرب :إنه يتم اإلبقاء عليهم خ���ارج الحكومة المحلية ،وإن
الحرس الثوري اإليراني يس���رق مياه المنطقة باإلضافة إلى نفطها .وقد ّ
حولت
مجموع���ة كبيرة من الس���دود مياه األنهار التي كان���ت تتدفق إلى الخليج من
وس���ط إيران ،ما حول خوزس���تان إلى وعاء من الغبار .كما تم قمع االحتجاجات
بوحش���يةّ .
وتدعي جماعات تتعهد "بتحرير" األهواز المس���ؤولية عن تخريب
خطوط أنابيب النفط وإطالق النار على مسؤولين.
تتفاق���م مش���اعر الضيق وتنتش���ر في جمي���ع أنحاء البالد .وق���د انخفضت
العمل���ة اإليرانية ،الريال ،في الع���ام الماضي .ويضطر الفق���راء ،الذين طالما
ش���كلوا قاعدة الدعم الذي يقدمه النظام ،إلى تخزين الطعام المعلب .ويصبح
المسؤولون أكثر فسادًا باطراد للتعويض عن تقلص قيمة رواتبهم .وقد غادر
رجال األعمال األجان���ب الذين كانوا قد تدفقوا على إيران بعد االتفاق النووي.
وانخفض االس���تيعاب هذا العام في المدرسة الفرنسية بطهران من  350إلى
 .150ويريد العديد من اإليرانيين الخروج من البلد أيضًا .ويتجس���د ذلك ،على
سبيل المثال ،في ارتفاع الطلب على تأشيرات العمل في القنصلية األلمانية،
حتى أنه يتعين على المتقدمين االنتظار سنتين ليأتي دورهم في المقابلة.
جعلت س���نوات من العقوب���ات إيران تطور "اقتصاد مقاوم���ة" ،وهو اقتصاد
ومكتف ذاتيًا في العديد من المجاالت .وقد ارتفعت أسعار األساسيات،
متنوع
ٍ
وإنم���ا بقدر أق���ل بكثير مما كان���ت لتصبح عليه ل���و أن إي���ران اعتمدت على
الواردات .ويش���ير المتشائمون إلى أنه على الرغم من أن انخفاض قيمة الريال
يجع���ل الناس أكثر فقرًا ،إال أنه يجعل الحكومة أقوى ،بما أن إيران تحصل على
إيراداته���ا من النفط بالعملة األجنبية .ويمكن أن تصمد احتياطياتها وتبقى
على قيد الحياة بعد عامين آخرين من فترة الس���يد ترامب ،كما يقول روحاني.
لكن معاناة اإليرانيين قد تثبت كونها التهديد األكبر للنظام.

عن "اإليكونوميست"

إمبراطورية بمصادر خارجية :قراءة في أساليب المشروع األميركي
تظهر تعليقات من محللين وصحافيين ،وحتى سياسيين بين الفترة واألخرى،
ً
أن الواليات المتحدة س����تنتهج سياس����ة أقل تدخال في شؤون الدول األخرى ،إال
أن الكاتب ف����ي هذا العمل يتوقف عند هذه النقط����ة ،ويعيد النظر في التاريخ
األميركي ،من الحرب الباردة إلى اليوم ،لكش����ف أهمية ومركزية دور القوات شبه
العسكرية ،والميليش����يات ،والمرتزقة ،والجيوش الخاصة ،والمقاولين ،بالنسبة
إلى حركات التمرد التي ترعاها الواليات المتحدة ،واإلدارات السياسية األميركية
المتعاقبة ،مش����يرًا إلى أن إدارة ترامب ال تختلف عن غيرها في دعم الرأسمالية
العالمية ،وتقوية قبضة اإلمبريالية األميركية.
من خالل دراس���ة مجموع���ة كبيرة من األحداث م���ن خليج الخنازي���ر إلى احتالل
العراق ،ومن الحرب الس���وفياتية -األفغانية إلى الصراع الدائر في س���ورية ،يقدم
ً
أندرو طومس���ون تحليال لتطور الدع���م األميركي للعديد من األط���راف الفاعلة في
المؤسس���ات ،أو المنظمات ،والقوات المسلحة غير الحكومية .ويوضح كيف ،ولماذا
شكلت الميليشيات ،والمرتزقة ،والشركات العسكرية الخاصة ،بشكل متزايد ،جزءًا
مركزيًا من اإلس���تراتيجيات األميركية االستعمارية المصممة للتأثير في الظروف
السياس���ية واالقتصادية في الخ���ارج .باالعتماد على وثائق رفعت عنها الس���رية،
منها أدلة التدريب العسكرية ،ووكالة المخابرات المركزية األميركية "سي آي إي"،
ووثائق األمن القومي ،ويحاول هذا الكتاب الكش���ف عن أدلة جديدة تساعدنا على
فهم هذه المؤسسات ودورها الجماعي في الحفاظ على النظام العالمي.
يأت����ي كتاب "إمبراطورية بمصادر خارجية" الصادر عن دار "بلوتوبرس" في 244
صفحة من القطع المتوسط على ستة أجزاء بعد المقدمة وهي:
 -1اإلدارة السياس����ية اإلمبريالي����ة ف����ي الوالي����ات المتح����دة والق����وات ش����به
المؤسساتية.
 -2تغيير النظام الس����ري في أوائل الحرب الباردة المبكرة" :السلطة تتورط في
إسقاط حكومة غير صديقة".
 -3اإلدارة السياسية المكافحة للتمرد :الميليشيات والمرتزقة والمقاولون.
 -4ريجان ،نزاع منخفض الكثافة ،وتوسيع فن التنظيم المؤسساتي.
 -5االستمرارية بعد الحرب الباردة وتوحيد المجمعات شبه المؤسسية.
 -6الحرب عل����ى اإلرهاب ،والحروب غي����ر النظامية ،والع����رض للقوة .وينتهي
الكتاب بخاتمة.

قوات بديلة

يعاي����ن الفصل األول من الكتاب عوامل ومالم����ح اإلمبريالية األميركية .ويقدم
إطارًا ،أو عدس����ة يمكن من خاللها فهم وش����رح المجمعات ش����به المؤسس����اتية
األميركية .ويناقش السياس����ة الخارجي����ة األميركية المرتبطة مع الرأس����مالية
العالمية ،والطرق التي أصبحت فيها الدولة األميركية أش����به بقناة تخدم مصالح
النخبة الرأسمالية العالمية ،والعابرة للحدود الوطنية ،وتحرص على تقدمها ،كما
يتوقف الفصل عند دور القوات ش����به المؤسساتية في مكافحة التمرد ،والحرب
غير التقليدية.
ّ
ويقدم الكتاب في الفصلين الثاني والس����ادس جوهر التحليل التاريخي ،إذ إن
هذين الفصلين يقدمان لمحة عامة تاريخية لتطور المجمعات شبه المؤسساتية
في إدارة الدولة األميركي����ة .الفصل الثاني منه يركز على الحرب غير التقليدية
وسياس����ات تغيير األنظمة خالل المراح����ل األولى من الحرب الب����اردة ،ويناقش
كيفي����ة الرغبة في إيجاد طرق س����رية ال يمكن إنكارها إلطاحة أنظمة غير مرغوب
ً
فيها ضمن س����ياق صراع القوى العظمى ،وتقوية القان����ون الدولي ،فضال عن أن
ً
الرغبة في الحفاظ على صورة الواليات المتحدة بأنها غير عدوانية ولدت أش����كاال
من التدخل باإلنابة ،أو عبر الوكالء.
ويرك����ز الفصل الثالث على تدريب قوات مكافحة التمرد األميركية ألجل الدول
الحليفة ،والتعاون األميركي المباش����ر ،وغير المباش����ر مع الميليشيات المحلية،
والقوات شبه العسكرية ،والتشكيالت العسكرية المشابهة لها .ويعاين الفصل
تقدم هذه الممارس����ات خالل إدارة ريجان .وهذا ّ
الرابع ّ
يقدم في الفصل الخامس
األس����س لمعاينة التحصن األكث����ر لهذه العالقات المرنة ف����ي الفترة التي تلي
الحرب الباردة بشكل مباشر .ويعالج الفصل السادس منه التسليح العالمي لهذه
الشبكات خالل "الحرب األميركية على اإلرهاب" وما بعدها.

يرى الكات����ب أن التدخل في العراق ليس المثال الوحيد لمثل هذه التوجهات
في السياسة الخارجية األميركية .فقد أكد المستشارون األميركيون على العمل
"مع ،أو عبر" مثل هذه القوات"البديلة" حول العالم تجاه أهداف مماثلة .فالقوات
األميركية المكافحة للتمرد في أفغانستان تعاونت مع فصائل من أمراء الحروب،
وحش����دت قوات من المدنيي����ن للقتال إلى جان����ب الجيش األفغاني الرس����مي،
وقوات الش����رطة ،لتهدئة التحركات المناهضة لالحتالل ،وقوات جماعة طالبان،
وش����بكة حقاني ،والمضي نحو استقرار نظام معين مرتبط مع المصالح األميركية
والرأسمالية العابرة للحدود الوطنية.
ويضيف" :الش����ركات األمنية الخاص����ة ،والمقاولون األمنيون ضاعفوا بش����كل
كبي����ر هذه الجهود .فبحلول منتصف  ،2017فاق عدد الش����ركات األمنية الخاصة
ع����دد القوات األميركية بثالثة أضعاف ،كم����ا أن الرئيس األميركي ترامب تحدث
بشأن اقتراحات لتجنيد المزيد .مثل هذه القوات تداخلت ،وغالبًا ما أصبحت على
تنسيق كامل ،مشكلة مجمعات لقوة شبه مؤسساتية في إدارة الدولة األميركية.
وقام راسمو الخطط العس����كرية األميركية بتوظيف الش����ركات األمنية الخاصة
لتدريب الميليش����يات ،وفي حاالت أخرى قامت الش����ركات األمنية الخاصة بإبرام
عقود مع المرتزقة المحليين وفصائل أمراء الحروب".
ويقول عن هذه السياس����ة األميركية في العالم" :باختصار ،العالقات واألنماط
المحلية/العالمي����ة ،والخاصة/العامة كانت مركزية وأساس����ية في الجهود التي
تقودها الواليات المتحدة لفرض االستقرار على نظام ما بعد طالبان .كما أجريت
ترتيب����ات أميركية مش����ابهة في بلدان عدة في الش����رق األوس����ط وحول العالم،
وف����ي نقاط الصراع مثل ليبيا ،س����ورية ،واليمن ،إضافة إل����ى كولومبيا والفلبين.
ّ
صناع السياس����ة األميركية في واش����نطن وش����ركاؤهم الخارجي����ون الحكوميون
من المتحالفين معهم يترأس����ون ش����راكات خاصة/عامة كبي����رة لضبط المناطق
المحيطية من حول العالم.

بنية الكتاب

حرب العراق
يبدأ الكاتب بالحدي����ث عن حرب العراق ،وكيفية إطاحة نظام صدام حس����ين،
واالس����تغالل األميركي لالنقسامات الناجمة عن االستبداد السياسي الذي فرضه
النظام العراقي على ش����عب العراق بكل طوائف����ه وقومياته .ويقول" :تم تجنيد
المقاولين العسكريين الخاصين لتدريب الطواقم ألجل الجيش العراقي الجديد،
وقوات الش����رطة ،إضافة إلى اختيار قوات الميليش����يات المكافحة للتمرد .وفي
تلك األثناء ،دعم راسمو الخطط العسكرية األميركية القوات شبه العسكرية من
الكوماندوز ،والميليش����يات .كما قارن العديد من المراقبين والطواقم األميركية
على حد س����واء ،الدعم األميركي لهذه القوات في العراق بالدعم األميركي لفرق
ّ
الموت في أميركا الالتينية خالل الحرب الباردة ،والبرامج شبه العسكرية المنفذة
في فيتنام ،مثل برنامج العنقاء".
ويضي����ف" :عملت الق����وات األميركية الت����ي دخلت البالد ب����اآلالف على إطاحة
بالتمرد ،والتوقف بش����كل جزئي على تغيير المتمردين الس����ابقين وكسب دعم
المجموعات العش����ائرية والقبلية في برنامج للمليشيات يكون بمثابة قوة أمنية

تعرف باسم أبناء العراق".
ويتاب����ع :إنه "كلما تحولت الس����لطة أكثر إل����ى الحكومة العراقية المتش����كلة
حديثًا ،كلما استمرت أنماط مش����ابهة من الشراكات العسكرية العامة-الخاصة،
مع المستش����ارين األميركيين والدولة العراقية التي توظف المقاولين األمنيين
الخاصين ،وتدف����ع للمرتزقة ،وفصائل أمراء الحرب ،وتؤس����س عالقات مع عدد ال
يحصى من الميليشيات .ومع نهاية العمليات العراقية تحت القيادة األميركية،
تبن����ت الواليات المتحدة مهمة ّ
"درب ،انصح ،وس����اعد" لدعم الحكومة العراقية،
وقوات الجيش والش����رطة ،من دون التدخل بأعداد كبيرة من الجنود األميركيين
على األرض .وفي هذا الدور االستش����اري ،عقد الضب����اط األميركيون تحالفات مع
القوات ش����به العس����كرية والميليش����يات كقوة طليعية مكافحة للتمرد .كما تم
دعم المساعدة األميركية إلى قوات الحكومة العراقية من خالل الشركات األمنية
الخاصة والمقاولين األمنيين الذين دفعت لهم الدولة العراقية واألميركية".
ويتحدث عن بدايات صعود ما يعرف بتنظيم "داعش" اإلرهابي ،وشكل العالقة
ً
األميركية مع القوات العراقية الرس����مية ،وشبه الرس����مية ،والميليشيات قائال:
"ثم ،عندما هاجم تنظيم "داعش" اإلرهابي بعض األراضي الش����مالية في العراق،
وموس����عًا أراضيه عبر الحدود العراقية -الس����ورية ،قامت الوالي����ات المتحدة مع
الجيش الرسمي العراقي بدعم مجموعة من الميليشيات لهزيمة تنظيم "داعش"
اإلرهابي وإعادة فرض السيطرة على المناطق التي فرض "داعش" سيطرته عليها.
والوالي����ات المتح����دة ،م����ن جهتها ،س����اعدت ودربت فصائل من ميليش����يات
الحشد الشعبي ،ومجموعات عسكرية شيعية ،وكردية ،وخليطًا من الميليشيات
األخرى في س����ورية ،لهزيمة داعش عس����كريًا ،ودحرها من المنطقة .وإلى جانب
الضربات الجوية األميركية والقوات المس����لحة العراقية المدعومة أميركيًا ،فإن
اإلس����تراتيجيات األميركي����ة اعتمدت على تطبيق القوة التي س����محت للواليات
المتحدة بإبعاد نفس����ها عن سياس����اتها التدخلية .وبحل����ول كانون األول ،2017
اس����تطاعت الحملة المنسقة بين الواليات المتحدة والقوات الحكومية العراقية،
والشركات األمنية الخاصة ،والميليشيات العراقية المدعومة أميركيًا ،استعادة
المدن الرئيسة مثل الموصل ،ووضعها تحت سيطرة الحكومة العراقية.

ترامب والتدخل الخارجي

ً
يش����ير الكاتب إلى أن إدارة ترامب وعدت بسياس����ة خارجية أقل تدخال ،و"غير
مكترثة" لمصلحة التركيز على الوضع المحلي األميركي ،أي جعل "أميركا عظيمة
مرة أخرى" .وقال ترامب" :سوف نتوقف عن المضي وراء إطاحة األنظمة األجنبية
ً
التي ال نعرف ش����يئًا عنها ،والتي ال ينبغي أن نتورط معها" ،وتعهد ترامب ،بدال
م����ن ذلك ،كجزء من أجندة السياس����ة الخارجية لديه ،بأننا "س����نركز على تدمير
تنظيم "داعش" اإلرهابي".
ويعل����ق الكات����ب على ذلك" :على العم����وم ،في الوقت الذي يش����ير هذا إلى أن
الواليات المتحدة ربما ال تعود إلى الش����كل التدخلي أحادي الجانب الذي شهده
العالم خالل رئاس����ة جورج دبليو بوش ،إال أن هذا ال يعن����ي أن الواليات المتحدة
س����وف تصبح أقل تورطًا في برامج فرض االس����تقرار الخارجي����ة .إن منطق إدارة
الدولة األميركية يؤسس العاملين المتنفذين في السياسة الخارجية األميركية
لفرض السلطة عبر الوسائل شبه المؤسساتية".
ويش����ير إلى أنه مع اختالف اللهجة والخطاب ،ق� ّ
���دم أوباما وعودًا مماثلة خالل

غالف الكتاب.

فترة رئاس����ته ،فقط للتقدم في مثل هذه الممارس����ات واألنماط المس����اعدة في
الح����رب التي أبعدت الواليات المتحدة نفس����ها عن العمليات التي جرت بالنيابة
عنه����ا .ويعلق الكاتب" :ترام����ب ليس أوباما ،وهذا ال يضمن اس����تمراريتها ،لكن
هياكل وتنظيمات القوة في الساحة الدولية ،والدور الريادي العسكري األميركي
ف����ي الرأس����مال العالمي ،ق����د اختصر الطريق عل����ى الرئاس����ات المتعاقبة ،ومن
غير المحتمل أن ّ
تغير إدارة ترامب بش����كل جوهري الموق����ع األميركي المتميز،
ّ
ويتنصل من المس����ؤوليات التي تصاحبه .إضافة إلى أن ترامب أظهر في السابق
عالمات تش����ير إلى أنه سوف يستمر في العمل على خطوط متشابهة لمن سبقه
من الرؤس����اء .فقد زاد اإلنفاق العسكري األميركي بشكل كبير ،وسبق أن رجع عن
وعوده في االنسحاب من أفغانس����تان ،متعهدًا بإرسال المزيد من القوات إلى ما
ظهر أنها أطول حرب في التاريخ األميركي.
ويقول الكاتب ف����ي خاتمة عمله" :على نحو مخيف أكثر ،إلى جانب اكتش����اف
االحتياطيات المعدنية ،واس����تمرار التهديدات لالس����تقرار المنش����ود من قبل
طالب����ان والمتطرفين اآلخرين ،فإن صناع السياس����ة في إدارة ترامب قد كش����فوا
عن مقترحات لتأس����يس ميليشيات ش����به عس����كرية "جديدة" في أفغانستان،
وتتوق����ع ه����ذه المقترحات عقد صفقات مع الش����ركات األمني����ة الخاصة للقيام
ً
بالكثير من العمل كان في السابق موكوال للجنود األميركيين .كما صادق ترامب
أيضًا على تسليح ،وتدريب ،والتعاون مع الميليشيات في سورية .كان هذا األمر
عنصرًا أساس����يًا في خططه "لتدمير" تنظيم "داع����ش" اإلرهابي في المنطقة .إن
ً
وعود ترامب بسياس����ة خارجية أقل تدخال س����وف تتجنب عل����ى األرجح التدخل
المباشرة لمصلحة الطرق غير المباش����رة ،من بينها االستعانة بمصادر خارجية،
والخصخصة ،وعقد التحالفات مع التشكيالت شبه العسكرية والميليشيات على
غرار ما قامت به اإلدارات األميركية السابقة".
وينهي عمله بالقول" :إن االس����تعانة بالمصادر الخارجية ،والخصخصة ،ودعم
الميليش����يات والقوى ش����به العس����كرية األخ����رى ،هي جزء من جوهر المش����روع
ّ
وتوسع رأس المال".
اإلمبريالي األميركي

نبذة عن الكاتب
الدكتور أندرو تومس����ون محاض����ر بجامعة كوينز بلفاس����ت ،وزميل في معهد
الس����يناتور جورج جي ميتشل للس����لم واألمن والعدل العالمي .تركز اهتماماته
البحثية في المقام األول على مجاالت تحليل النزاع والعنف السياسي والسياسة
الخارجية للوالي����ات المتحدة ،مع التركيز على الميليش����يات الموالية للحكومة،
وعن����ف الدولة ،وديناميات العنف في الحروب األهلي����ة ،والمدنيين في الحروب
األهلية ،وقوات الدفاع المدني والجيوش الخاصة بالشركات ،وغيرها من الجهات
الفاعلة المسلحة من غير الدول ،ومكافحة التمرد ،والحرب "غير النظامية".

عن "الخليج"

بقلم :ليونيد بيرشيدسكي
ً
استدعاء لالحتفال.
يبدو "يوم الوحدة األلمانية" هذا العام مناسبة أقل
ورغم مرور  28عامًا على سقوط "سور برلين" ،ثمة حاجز غير مرئي ال يزال
يفصل بين ش���رق البالد وغربها .وللمرة األولى ،يتقدم حزب "البديل من
أج���ل ألمانيا" على حزب "االتحاد الديمقراطي المس���يحي" الذي تتزعمه
المستش���ارة أنجيال ميركل في اس���تطالعات رأي أجريت داخل الواليات
الشرقية التي كانت خاضعة للحزب الشيوعي.
ورغم أن الفجوة االقتصادية بين شرق البالد وغربها انكمشت على مدار
األعوام الـ 28الماضية منذ توحد ش���طري ألمانيا ،فإن الفجوة السياسية
تنام .ويميل الش���رق باتجاه أقصى اليمين بس���بب األعداد الكبيرة
ف���ي ٍ
من أبنائه الذين ال يزالون يش���عرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية،
وق���دوم مئات اآلالف من المهاجرين خالل الس���نوات األخيرة ،األمر الذي
فاقم ش���عور هذا الفريق بأنهم يتعرضون للتجاهل من قبل المؤسسة
الحاكمة أللمانيا الموحدة.
نش���رت الحكوم���ة األلمانية تقريرًا ح���ول مدى التقدم الذي س���جلته
عملية توحيد ش���طري البالد س���نويا منذ العام  .1997وتكش���ف األرقام
الواردة بالتقرير حدوث تحسن اقتصادي هائل .على سبيل المثال ،كان
الناتج االقتصادي بالنس���بة للفرد في الواليات الشرقية وبرلين  %43من
المستوى األوروبي في العام  .1991وارتفع هذا الرقم إلى  %73في العام
.2016
وبلغ���ت معدالت البطالة نهاية العام الماضي  %5.3في الغرب و%7.6
ّ
ً
في الش���رق .وش���كل هذا تحوال ضخمًا عن الس���نوات األولى التي أعقبت
وح���دة ألمانيا ،عندم���ا تراجعت أع���داد الوظائف المتاحة ف���ي ألمانيا
الشرقية سابقًا بنسبة  %34بين عامي  1989و ،1992األمر الذي تسبب في
ّ
قفز معدالت البطالة من مس���توى الصفر إلى نحو  ،%15ما ش���كل ضعف
المستوى الغربي.
ومن الطبيعي تمامًا أن تبقى ثمة اختالفات قائمة بين شطري ألمانيا،
ول���م يكن أحد يتوقع اختفاءها تمامًا في غضون جيل واحد .الحقيقة أن
بيانات اإلنتاج والدخول في ألمانيا الش���رقية تبدو رائعة مقارنة بالدول
األخرى التي خرجت من حقب شيوعية.
وبحلول نهاية العام القادم ،س���تكون ألمانيا قد ضخت  156مليار يورو
( 180مليار دوالر) من اإلعانات المالية الحكومية المستهدفة في إطار ما
أطلق عليه "ميثاق التضامن" داخل "الواليات الجديدة" منذ العام .2005
وال يتضمن هذا الرقم االس���تثمارات الخاصة من جانب ش���ركات سعت
لالستفادة من العمالة األرخص في شرق البالد.
وبوجه عام ،يمكن القول :إن انهيار الش���يوعية أتى بنتائج أفضل في
ألمانيا الشرقية عن الحال داخل الدول الصغيرة التي كانت تتبع االتحاد
السوفياتي والتي انضمت إلى االتحاد األوروبي.
ومع ذلك ،تبقى بعض جوانب الفجوة االقتصادية المتبقية بين ش���رق
وغ���رب ألمانيا تثير القلق ،وعلى رأس���ها أن الش���رق لم يعد يالحق ركب
الغ���رب .فعلى مدار األعوام ال���ـ 10األخيرة ،انكمش الف���ارق في إجمالي
الناتج الداخلي بالنسبة للفرد بين الغرب والشرق بنسبة  %4.2فقط .كما
أن مجمل النش���اط التجاري بش���رق ألمانيا لم يلحق بغرب البالد بالصورة
التي قد توحي بها العناوين الرئيسية.
على س���بيل المثال ،يبلغ إجمالي اإلنتاج الصناعي بالنس���بة للفرد في
الش���رق  %52فقط من المس���توى الغربي ،ما يش���كل تحس���نًا كبيرًا عن
مس���توى الـ %17الذي كان قائمًا في العام  ،1991لكن ال تزال هناك فجوة
كبيرة ينبغي سدها.
ويكمن الس���بب في أنه في الش���رق ،تعتبر الش���ركات في متوسطها
العام أصغر عن نظيرتها في الغرب ،عالوة على أنها تنفق قرابة النصف
على جهود البحث والتطوير كنس���بة مئوية من المبيعات .حتى س���رعة
اإلنترنت تعتبر أبطأ في الشرق.
وربم���ا ال يتغي���ر هذا الوضع مطلق���ًا ،فعلى مدار  28عام���ًا منذ توحيد
شطري ألمانيا ،لم تقدم ش���ركة ألمانية واحدة متعددة الجنسيات على
نقل مقرها إلى شرق البالد.
يبلغ متوسط عمر الرجال في شرق ألمانيا  77.2عام ،ما يقل بمقدار 18
ش���هرًا تقريبًا عن الذكور في غرب ألمانيا .ومع هذا ،نجد أن السكان في
الشرق أكبر سنًا عن سكان غرب البالد .ويعود ذلك إلى توجه طويل األمد
يشهد تراجعًا في أعداد السكان.
أما الش���باب ،فيواجهون ضغوطًا اقتصادية تدفعهم للرحيل ،ذلك أن
معدالت بطالة الشباب البالغة  %8.4ال تزال نحو ضعف المستوى الغربي،
رغم تراجع الفج���وة العامة في البطالة .ورغم أنه من الناحية اإلحصائية
توقفت الهجرة من الش���رق إلى الغرب ،وتبقى برلين وواليتا ساكسونيا
وبراندنبورغ القريبتين منه���ا المناطق الوحيدة الجاذبة ألعداد أكبر من
األفراد من الغرب عما تفقده.
ً
وم���ع هذا ،تظل أكثر االختالفات جالء بين األفراد الذين يعيش���ون في
ش���طري ألمانيا في أسلوب عمل األسر .فتعمل قرابة  %39من نساء شرق
ألماني���ا ممن لديهن أطفال تقل أعمارهم عن  3أعوام في وظائف بدوام
كام���ل ،مقارنة بـ %19فقط في الغرب .كما أن ربع أس���ر ألمانيا الش���رقية
و %17.5فقط من أسر غرب ألمانيا تعتمد على أحد الوالدين.
وال يمك���ن إيعاز هذه التباينات إلى التخلف االقتصادي النس���بي في
الغ���رب ،وإنما إلى تباينات ثقافية .عندما كانت المس���اواة بين النوعين
هدفًا للسياس���ات قبل أن ينفتح الغرب على الفكرة ،كانت النس���اء أكثر
مي�ل�ا للعمل بدوام كامل حتى عندما كان أطفالهن صغارًا .وقد وثقن في
اضط�ل�اع الدولة برعاية صغارهن أثناء العم���ل ،ولم يعتمدن كثيرًا على
اآلباء .ويبدو أن هذا التوجه انتقل إلى األجيال التالية.
وال يزال لدى أبناء ش���رق البالد تفضيل ثقافي قوي للمساواة ،وال يزال
مستوى التفاوت االقتصادي في الواليات الشرقية أقل عنه في الغرب.
أما التعاس���ة النسبية التي يشعر بها أبناء ش���رق ألمانيا فربما تعود
إلى مزيج من عوامل اقتصادية وثقافية .وبينما غالبية أبناء غرب ألمانيا
يش���عرون بأن هناك ما يس���تدعي االحتفال في "يوم الوحدة األلمانية"،
فإن أقلية في الشرق يشاركونهم الشعور.
بطبيعة الحال ،تؤدي الفجوات االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية
إلى تباين في أنماط التصويت .تاريخيًا ،أبلى "الحزب اليساري األلماني"،
وريث الحزب الشيوعيً ،
بالء أفضل في الواليات الجديدة عنه في الغرب،
إال أن مزيجًا م���ن الدخول األقل والهي���اكل الديموغرافية األقل إيجابية
واإلرث الشيوعي المستمر ال يمكنها أن تفسر بصورة كاملة صعود "حزب
البدي���ل من أج���ل ألمانيا" إلى المرتبة األولى في اس���تطالعات الرأي .وال
يمكنها كذلك تفسير التراجع العام في شعبية االئتالف الحاكم الممزق
المؤلف من الديمقراطيين المس���يحيين والديمقراطيين االشتراكيين.
في المقابل نجد أنه في الغرب ،ال يزال التحالف يحظى بشعبية.
ومن المحتمل أن يكون ثمة عامالن وراء صعود القوميين في الش���رق؛
أولهما أنه لدى أبناء ش���رق الب�ل�اد عدم ثقة أكبر تج���اه النظام الحاكم
ومؤسساته ،الشرطة والمحاكم واإلعالم والحكومة الفيدرالية.
وال يتعلق هذا األمر باإلرث الشيوعي فحسب ،وإنما نجد أنه منذ توحيد
شطري ألمانيا ،لم تشهد أعداد أبناء شرق ألمانيا الذين يتقلدون مناصب
رفيعة ف���ي الحكومة والنظام القضائي زيادة تذك���ر .العام الماضي ،لم
يكن أي من أبناء ألمانيا الش���رقية بين كبار القضاة الفيدراليين ،بجانب
أنهم ش���كلوا  %1.6فقط من كبار مديري الشركات ،و %1من أصحاب رتبة
الجنرال واألدميرال و %7من الوزراء في حكومة ميركل.
معاد للهج���رة مثل "البديل من أجل
أيضًا ،يبدو صعود ش���عبية حزب
ٍ
ألمانيا" أمرًا طبيعيًا بالنظر إل���ى أنه من الناحية التقليدية كان أللمانيا
نصيب أقل م���ن المهاجرين ،نحو  %7داخل الوالي���ات الجديدة ،مقارنة
بـ %12في واليات غرب ألمانيا س���ابقًا .وبينما ربما تأججت مشاعر كراهية
األجانب في الش���رق س���ابقًا لندرة االتصال بهم ،فإنها اليوم مش���تعلة
بسبب وجودهم بأعداد مفرطة.

عن "بلومبرغ"

