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العالم

العالم

العراق

ً
أن ِّ
زمنيًا أو مستويات
يحدد جــدوال
ّ
مـ ـح ـ ّـددة ل ـل ـق ــوات ،ل ـكــنــه ل ـفــت إل ــى أن
ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة تـعـقــد بــالـفـعــل
«ص ـف ـقــات نـفـطـيــة ض ـخ ـمــة» ف ــي هــذا
البلد.
َ
االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب الـ ـج ــزئ ــي املـ ـع ــل ــن ج ــاء
أي ـض ــا اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى ط ـلــب ال ـبــرملــان
العراقي إلى الحكومة إنهاء الوجود
األجـ ـنـ ـب ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ،إث ـ ــر اغ ـت ـي ــال
األمـيــركـيــن قــائــد «ق ــوة ال ـقــدس» في
ال ـح ــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي الـجـنــرال
قـ ــاسـ ــم س ـل ـي ـم ــان ــي ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـي ــس
«ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ال ـعــراقــي
أبـ ـ ــو مـ ـه ــدي املـ ـهـ ـن ــدس قـ ـ ــرب م ـط ــار
بـ ـغ ــداد ف ــي ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /يـنــايــر
 ،2020وم ــا أع ـقــب ذل ــك م ــن عمليات
عراقية ضـ ّـد املصالح األميركية في
البالد ،وضربات صاروخية إيرانية
َ
عـلــى قــاعــدتــي «ع ــن األس ــد» وأربـيــل
َ
حكومة الكاظمي
األميركيتني .إال أن ّ
ال تزال تتباطأ في تبني قرار البرملان
بشأن إخــراج القوات األجنبية ،على
اع ـت ـبــار أن «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» بــدأ
م ـن ــذ آذار /م ـ ـ ــارس ب ـس ـح ــب ق ــوات ــه

أتى قــرار االنسحاب األميركي الجزئي من العراق،
والذي سيفسح في المجال أمام اضطالع «الناتو»
بدور أكبر في هذا البلد ،كمحاولة المتصاص الغضبة
ٍ
التي أثارها اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو
مهدي المهندس بداية العام الجاري .إال أن حسابات
دونالد ترامب االنتخابية تبدو هي األخرى حاضرة في
آلية تنفيذ االنسحاب ،وفق ما ّ
يبينه السياق الذي
أوصل إلى إعالن خفض عديد القوات األميركية في
العراق إلى الثلث

انسحاب جزئي
انتخابي
بتوقيت
َ َ

ترامب وعد...
ترامب وفى
ال انـ ـسـ ـح ــاب أم ـي ــرك ـي ــا ح ـق ـي ـق ـيــا مــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق .م ـ ــا يـ ـ ـه ـ ـ ّـم ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الـقــائـمــن عـلــى الـفـكــرة ،هــو التوقيت
قبل ّ
وال سيما أن قرار
أي اعتبار آخر،
ُ َ
االنـسـحــاب الـجــزئــي املـعــلــن عـنــه أول
ّ
من أمس ليس إل ما يعتقد الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب أن ــه راف ـع ــة يـمـكــن أن
تحمله إلى البيت األبيض من جديد،
ألنه َي ِعد ،ويفي في األوقات الحرجة.
انطالقًا من هنا ،لم يكن مفاجئًا إعالن

ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي اع ـت ــزام ــه خفض
عديد قواته في العراق بنحو الثلث،
في خطوة ستتبعها أخرى مماثلة ،إذ
ُيتوقع أن يصدر إعالن رئاسي قريب
يشمل أيضًا سحب قوات أميركية من
أفـغــانـسـتــان .وبـحـســب قــائــد الـقـيــادة
املركزية األميركية ،الجنرال كينيث
ّ
بالتقدم
ماكنزي ،فإنه «بعد االعتراف
الكبير الذي أحرزته القوات العراقية
وال ـت ـشــاور والـتـنـسـيــق مــع الحكومة

أكد ماكنزي أن
واشنطن ستواصل
العراقي
دعم الجيش
معركته ضدّ
في
«داعش»

ُّ
ّ
مهماته أول من أمس (أ ف ب)
تسلم القائد الجديد لـ»التحالف الدولي» ،الجنرال بول كالفير،

ال ـعــراق ـيــة وشــركــائ ـنــا ف ــي الـتـحــالــف،
قـ ـ ـ ـ ـ ّـررت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة خ ـفــض
وج ــوده ــا الـعـسـكــري فــي ال ـع ــراق من
ح ــوال ــى  5200إل ــى  3000ج ـنــدي في
شهر أيلول /سبتمبر» .وفي خطاب
ُّ
ألـقــاه ملناسبة تسلم الـقــائــد الجديد
لــ»الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،الـجـنــرال بــول
كــال ـف ـيــر ،م ـهـ ّـمــاتــه ،ق ــال مــاك ـنــزي من
بـ ـ ـغ ـ ــداد إن بـ ـ ـ ــاده س ـ ـتـ ــواصـ ــل دع ــم
الجيش العراقي في معركته على آخر

عـنــاصــر نــاشـطــة لتنظيم «داعـ ــش»،
ُ
إلــى جانب أنها ستبقي على وجود
عسكري محدود في سوريا.
وبسعيه إلــى ترسيخ معادلة تفيده
اإلقليم ،يكون الرئيس األميركي
في ّ
قــد حــقــق اثـنــن مــن أه ــداف برنامجه
االن ـت ـخ ــاب ــي :أولـ ـهـ ـم ــا ،دفـ ــع حـلـفــائــه
األوروبيني إلى املساهمة بشكل أكبر
ضمن «حلف شمال األطلسي» الذي
ّ
سيتوسع دوره في العراق بعد مللمة

رايات «التحالف الدولي» ،وثانيهما،
ت ـق ـل ـيــص ع ــدي ــد ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
امل ــوج ــودة فــي املنطقة بـمــا يتناسب
حملته االنـتـخــابـيــة ،على
مــع وع ــود ِّ
ّ
أم ـ ـ ــل أن ُي ـ ـحـ ــقـ ــق ذل ـ ـ ــك خـ ــرقـ ــا يـ ـع ــزز
حـظــوظــه امل ـن ـهــارة ف ــي ال ـس ـبــاق أم ــام
خصمه جــو بــايــدن؛ إذ ج ـ ّـدد تــرامــب
فـ ــي لـ ـق ــاء ان ـت ـخ ــاب ــي فـ ــي ك ــارواليـ ـن ــا
الشمالية ،قبل أيــام ،وعــده باالنتهاء
ً
من «الـحــروب التي ال تنتهي» ،قائال

إنه سيعيد «قواتنا إلى البالد من كل
«صرفنا
تلك األمكنة البعيدة» ،بعدما ّ
مليارات الدوالرات ،وما الذي حققناه
من ذلــك؟» .وأثناء اجتماعه األول مع
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،مصطفى
ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي ،ف ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـش ـه ــر
امل ــاض ــي ،أك ــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أن
قوات بالده ستغادر العراق« ،لكن إذا
فعلت إيران ّ
أي شيء ،فسنكون هناك
ملساعدة الشعب الـعــراقــي» ،مــن دون

ّ
ب ـ ـهـ ــدوء ،ب ـي ـن ـمــا ق ــل ــص وج ـ ـ ــوده فــي
ع ـش ــرات ال ـق ــواع ــد ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
ـاث فـ ـق ــط .وب ـح ـســب
ال ـ ـبـ ــاد إلـ ـ ــى ث ـ ـ ـ ٍ
م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن ت ـ ُح ـ ّـدث ــوا إلــى
«ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس» ،ف ـق ــد أع ـ ـيـ ــد نـشــر
بعض الـقــوات فــي الـقــواعــد الرئيسة
و»عني
في بغداد وأربيل في الشمال ُ
األسد» في الغرب ،لكن معظمها نقل
إلــى خ ــارج ال ـعــراق .وأشـ ــاروا إلــى أن
ّ
التقليص كــان مخططًا له منذ فترة
طويلة بعد هزيمة تنظيم «داعــش»،
ل ـك ـن ـهــم اعـ ـت ــرف ــوا ب ــأن ــه ت ـ ـ ّـم ت ـســريــع
الـ ـج ــدول الــزم ـنــي بـسـبــب ال ـضــربــات
ّ
ال ـصــاروخ ـيــة وف ــي ظ ــل تـفـشــي وبــاء
«كورونا».
(األخبار)

مقالة تحليلية

ّ
ُ
القلق من فوز بادين يعجل بالمصالحة الخليجية؟
عباس بوصفوان
تخشى قطر من أن تكون املصالحة
الخليجية إح ــدى ضـحــايــا التطبيع
اإلمـ ــاراتـ ــي  -اإلس ــرائ ـي ـل ــي؛ ذلـ ــك أن
دونــالــد ترامب قد ال يكون في وارد
الضغط على أبــو ظبي إلغــاق ملف
الـتــوتــر مــع ال ــدوح ــة ،مــا دام الرئيس
الخامس واألربعون للواليات املتحدة
األميركية قد ضرب العرب في أقدس
وحـ ّـقــق مكسبًا لصالح
قـضــايــاهــمَ ،
كيان االحتالل ،وآخر لصالح حملته
االنتخابية املضطربة.
ـأك ـ ــد اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــن
بـ ـي ــد أن ع ـ ـ ــدم ت ـ ـ ّ
والـ ـسـ ـع ــودي ــن م ــن إع ـ ـ ــادة ان ـت ـخــاب
ت ــرام ــب ل ــوالي ــة ثــانـيــة لـحـكــم «ال ــدول ــة
ّ
يصب في فائدة القطريني،
العظمى»،
األقل.
على
مؤقتًا
ّ

مـثــل ه ــذا الـشـعــور ال ــذي يـســري في
ردهات قصور الرياض وأبو ظبي ال
لعله
يتعارض ومصالح تــرامــب ،بل ّ
مفيد لـلــرجــل الـبــاحــث عــن مكاسب
إضافية ،تزيد من زخم حملته التي
تنوء بأعباء «كوفيد  »19 -وتبعاته
ع ـل ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .ق ـل ــق م ـح ـمــد بــن
سلمان ومحمد بــن زايــد يكمن في
ترجيحات متزايدة بسعي جوزيف
بــاديــن ،في حــال ّ
تبوئه الزعامة ،إلى
إغ ـ ــاق م ـل ــف ال ـ ـصـ ــراع ب ــن اإلخـ ــوة
األعــداء في الخليج ،ليس ّ
حبًا بقطر
وال بـغـضــا بــال ـس ـعــوديــة ،فـكــاهـمــا
ح ـل ـي ـف ــان مـ ــوثـ ــوقـ ــان ،ولـ ـك ــن ل ـكــون
ذل ــك امل ـل ــف أح ــد م ـخـ ّـل ـفــات الــرئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ت ـ ــرام ـ ــب .وك ـ ـمـ ــا لـعــب
ُ
عد
جل ما كان ي ّ
األخير على تكسير ّ
إن ـجــازًا للرئيس األمـيــركــي السابق

املرشح الحالي
بــاراك أوباما ،ونائبه ّ
بايدن ،على صعيد الداخل (التأمني
الـصـحــي م ـث ـ ًـا) والـ ـخ ــارج (االت ـف ــاق
الـنــووي مـثـ ًـا) ،مــن املتوقع أن يلجأ
الرئيس الديمقراطي العتيد املفترض
مخلفات
إلى الصيغة ذاتها لتحطيم ّ
خ ـص ـمــه ،ف ــي ب ـلــد ي ـش ـهــد تـمـتــرســا
حــزبـيــا تـقـلـيــديــا ،يـبـلــغ م ــدي ــات غير
مسبوقة راهـنــا ،باتت تطال العملية
االنتخابية الـتــي ُيـشـ ّـكــك تــرامــب في
ّ
صدقيتها.
ُويعتقد أن فرضية وصول بايدن ،في
املرشح
ظل استطالعات للرأي تمنح ّ
ّ
الديمقراطي أفضلية مستدامة منذ
عدة أشهر ،يمكن أن تدفع ترامب إلى
ّ
الضغط على حلفائه في نجد وأبو
ظبي ،قــائـ ًـا :شكرًا على دعمكم لي
بالتطبيع مع إسرائيل ،لكن ذلك ليس

كــافـيــا لتحقيق إن ـجــاز نــوعــي يقنع
دمت
الناخبني البيض ِمن حولي ،وما ُ
متهمًا بتأجيج ال ـصــراع الخليجي،
ّ
فــإن عليكم أن تمنحوني مزيدًا من
األوراق االن ـت ـخــاب ـيــة ،ب ــإغ ــاق ملف
لعل هذا
الـصــراع مــع جارتكم قطرّ ،

إذا أعيد انتخاب ترامب
نفس ابن سلمان وابن
َت ّ
وأسقط
زايد الصعداء ُ
في يد تميم بن حمد

يساعدني في الحفاظ على الكرسي،
ضد قطر ،أفضل
ورعاية
مصالحكم ّ
َ
من أن ُتجبروا على عقد مصالحة مع
ّ
عدوتكم الصغيرة اللدودة بضغوط
م ــن بـ ــايـ ــدن ،ال ـ ـقـ ــادم ع ـل ــى ح ـصــان
أسود ّربما ،في االنتخابات املرتقبة،
ب ـعــد أقـ ـ ّـل م ــن س ـتــة أس ــاب ـي ــع .وقـبــل
أي ــام ،أعلن البيت األبـيــض أن ترامب
تـبــاحــث وامل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ،سلمان
بــن عـبــد ال ـعــزيــز ،فــي «س ـبــل تعزيز
األمــن اإلقليمي ،وحـ ّـث الرياض على
الـتـفــاوض مــع دول الخليج األخ ــرى
لـحـ ّـل ال ـخ ــاف» ،وه ــو ك ــام مـكــرور،
منذ دعم ترامب ،في حزيران /يونيو
 ،2017خ ـطــة س ـعــوديــة  -إمــارات ـيــة
لسحب السفراء من الدوحة ،وإعالن
قطر دولة مارقة داعمة لإلرهاب.
ي ـب ـقــى أن م ـل ـ ّـف امل ـصــال ـحــة مـفـتــوح

عـلــى ك ـ ّـل االح ـت ـم ــاالت ،بـمــا فــي ذلــك
عــدم الــوصــول إلــى نقطة الـتـقــاء بني
املتخاصمني .إحدى الفرضيات التي
صدى ،في هذا اإلطار ،هي أن
قد تجد ً
تعيد الرياض عالقاتها مع الدوحة،
وإن عـلــى مـسـتــوى م ـحــدود ،يسمح
لـشـبــه ال ـجــزيــرة الـقـطــريــة ب ــأن تعيد
ّ
الحياة إلــى منافذها ّ
والجوية
البرية
ُ(يـعـتـقــد أن الـسـعــوديــة ،إضــافــة إلــى
مصر ،هما الدولتان اللتان توليهما
قطر أسبقية إلعادة العالقات) .وفق
كل
السيناريو ّ
املتقدم ،يمكن أن تعلن ّ
من أبــو ظبي واملنامة والقاهرة فتح
أجوائها لكل الطائرات التي ّ
تمر عبر
ّ
األجــواء السعودية أو تصل مطارات
اململكة ،تمامًا كما فعلت السعودية
وال ـب ـحــريــن ل ـل ـطــائــرات اإلســرائـيـلـيــة
العابرة لألجواء اإلماراتية ،مع فارق

ج ــوه ــري :أن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ــدوح ــة
والرياض لن تصل إلى الحرارة التي
ُتـمـ ّـيــز التحالف املعلن بــن أبــو ظبي
وتل أبيب.
كل األحوال ،فإن فرضية وصول
في ّ
بــايــدن تسقط فاعليتها فــي الثالث
مــن تشرين الثاني /نوفمبر املقبل؛
فإذا أعيد انتخاب ترامب َت ّنفس ابن
سلمان وابن زايد الصعداءُ ،وأسقط
في يد تميم بن حمد ،الذي ستكون
ع ـلــى بـ ــاده مــواج ـهــة أربـ ــع س ـنــوات
أخــرى مــن املقاطعة املــؤملــة سياسيًا
واق ـت ـص ــادي ــا .م ــع ذلـ ــكّ ،رب ـم ــا يحق
للدوحة أن تشكر السماء ألن غزوًا
سعوديًا لــم ُي ّنفذ ،بعدما كــان ،وفق
مــا أشيع فــي صحف غربية عريقة
وعلى لسان أمير الكويت ،على طاولة
السعوديني وحلفائهم.
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هل أميركا خرافة؟
تتفكك؛ ليس
تشعر الواليات املتحدة وكأنها ّ
فقط بسبب موسم انتخابات سـ ٍّـام ،أو أزمة
ّ
خلفية الـ ِـعـ ْـرق والبطالة والجوع
وطنية على
في أرض الفرص ،أو جائحة تقتل عشرات
تشققات
اآلالف ّكــل شهر .أســاس ّأمتنا يعاني من ّ
عميقةّ ،ربما أكثر بكثير من القدرة على إصالحها
فــي ّأي وقــت قــريــب ،أو على اإلط ــاق ( .)...الغضب
يستهلك الـكـثـيــريــن فــي أمـيــركــا ،وق ــد يصبح أســوأ
بعد االنتخابات ،وعلى مدى السنوات األربع املقبلة،
ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـف ــائ ــز .ت ـصـ ّـدعــات ـنــا الـسـيــاسـيــة
ّ
بلد
والثقافية ّولدت شكوكًا متزايدة حول استقرار ٍ
ً
واستثناء
اعتبر نفسه ،لفترة طويلة ،مالذًا ،نموذجًا
بالنسبة إلى بقية العالم (.)...
ماض مشترك يعود إلى الفترة
«إن فكرة أن أميركا لها ٍ
االسـتـعـمــاريــة ،هــي خــرافــة» ،قــال لــي كــولــن وودوارد،
كــاتــب «االت ـحــاد :النضال مــن أجــل صياغة قصة ّأمــة
لكل منها
الواليات املتحدة»« .نحن أميركات مختلفةّ ،
قصص عن األصــل ،ومجموعة َقيم ،كثير منها غير
ـرب أهلية في املاضي،
متوافق .لقد ّأدت إلى انــدالع حـ ٍ
ومن املحتمل أن تكون قوة حارقة في املستقبل».
األزم ــة الـيــوم تعكس تــاريــخ األم ــة .لــم ّ
يتغير الكثير،
ّ
ّ
ـات م ـت ـنــوعــة:
ك ـمــا ّاتـ ـض ــح .اس ـتــوط ـنــت الـ ـب ــاد ث ـق ــاف ـ ٌ
التطهيريون في نيو إنغلند ،والهولنديون حول مدينة
نيويورك ،واألباالشيا ذات الغالبية من االسكتلنديني
 اإليرلنديني ،وأمــراء العبيد اإلنكليز من باربادوسوجزر الهند الغربية في أعماق الجنوب .غالبًا ما كانوا
أخصامًا ،يشير وودوارد ( .)...الواليات املتحدة كانت
«صدفة تاريخية» إلى حد كبير ،ألن الثقافات ّ
املتميزة
ّ
تشاركت تهديدًا خارجيًا من البريطانيني )...( .بعد
ما يقرب من مئتني وخمسني عامًا ،يزعم بلد يصل
حجمه إلــى ستة أضـعــاف حجمه األصـلــي أنــه بوتقة
ان ـص ـهــرت فـيـهــا ثـقــافــة «أم ـيــرك ـيــة» ون ـظــام سياسي
ّ
يتعهد بتوفير «الـحـيــاة والـحــريــة والـسـعــي لتحقيق
السعادة» .في كثير من األحيان ،لم يحدث ذلك.
والتشققات الثقافية
بعد قــرون ،ال تــزال االنقسامات
ّ
عميقة .قد ُي َّ
عرف عن ثالثمئة وثالثني مليون شخص
على أنهم أميركيون ،لكنهم يـحـ ّـددون مــا يعنيه ذلك
 ومــا هي الحقوق واملسؤوليات التي ينطوي عليها بطرق مختلفة إلى حد كبير .لم ّيتم الوفاء بالوعد
ّ
األم ـي ــرك ــي لـلـعــديــد م ــن الـ ـس ــود ،ال ـي ـه ــود ،الــاتـيـنـيــن،
األميركيني اآلسيويني ،وعدد ال ُيحصى من مجموعات
املهاجرين ،وحتى بعض البيض .جــرائــم الكراهية -
ضد األشخاص أو املمتلكات على أساس
أعمال العنف ّ
ّ
العرق أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو اإلتنية
 تعد مشكلة متنامية .وقد حــذرت مجموعة ّمكونة
ّ
ّ
من الحزبني في مجلس النواب ،في آب /أغسطس ،من
ظل تزايد عدم اليقني ،رأينا الكراهية تنطلق».
ّأنه «في ّ
عـنــدمــا خــاضــت أثـيـنــا وإس ـبــارطــة ال ـحــرب فــي الـقــرن
ِّ
واملؤرخ اليوناني
الخامس قبل امليالد ،الحظ الجنرال
ثوسيديدس أن «اإلغريق لم يعودوا يفهمون بعضهم
يتحدثون اللغة نفسها».
البعض ،على الرغم من أنهم
ّ
في القرن الواحد والعشرين ،يحصل األمــر ذاتــه بني
األميركيني .ت ّ
حول خطابنا السياسي إلى «حرب أهلية
َ
حقًا االستمرار
بوسائل أخــرى .نبدو كأننا ال نريد ّ
في أن نكون أعضاء في بلد واح ــد» ،كتب ريتشارد
«فككوه :االنفصال
كريتنر ،في كتابه املنشور ّأخيرًا ّ
الت ـح ــاد أم ـيــركــا غير
واالن ـق ـس ــام وال ـت ــاري ــخ ال ـس ــري ّ
الـكــامــل» .فــي أوق ــات مختلفة مــن تــاريــخ أميركا ،كان
بقاء االتـحــاد ناتجًا مــن «الـحـ ّـظ والـصــدفــة» ،بقدر ما
نتج مــن التلويح بــاألعــام واإلرادة السياسية« .في
ـازالت ال يمكن
ك ـ ّـل خ ـطــوة تـقــريـبــا ،تـطـ ّـلــب األم ــر تـ ـن ـ ٍ
الدفاع عنها أخالقيًاّ ،أدت فقط إلى دفع املشاكل إلى
املستقبل».
لقد أنتجت محاولة تصفية الحساب مع املاضي املزيد
من األسئلة  -وانقسامات جديدة  -بشأن مستقبلنا.
ف ــي الـعــاصـمــة واش ـن ـطــن ،أوصـ ــت األس ـب ــوع املــاضــي
مكلفة مــن عـمــدة املــديـنــة ،مــوريــل بــاوســر،
مجموعة ّ
في تقرير ،بأن يطلب مكتبها من الحكومة الفيدرالية
«إزال ـ ــة أو ن ـقــل» نـصــب واشـنـطــن ال ـتــذكــاري ونصب
جيفرسون وتماثيل بنيامني فرانكلني وكريستوفر

كــولــومـبــوس ،مــن بــن أم ــور أخ ــرى .ووضـعــت اللجنة
قــائـمــة بــاألش ـخــاص الــذيــن ال ينبغي تسمية أعـمــال
ـام ــة بــأس ـمــائ ـهــم ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك الـ ــرؤسـ ــاء جيمس
عـ ّ
مونرو ،أنــدرو جاكسون ،وودرو ويلسون ،واملخترع
ألكسندر غراهام بيل ،وفرانسيس سكوت كي الذي
كتب النشيد الوطني .بعد موجة من االنتقادات ،قالت
باوسر ،يوم الجمعة ،إنه جرى تحريف التقرير ،وإن
ّ
يتعلق بــاآلثــار
املدينة لــن ُتـقـ ِـدم على أي فـعـ ٍـل فــي مــا ّ
والنصب الـتــذكــاريــة .ولـكــن يبقى هـنــاك س ــؤال ،ليس
مهمة» :ما
فقط ألننا نعيش في عصر «حياة السود ّ
هي أميركا اليوم؟ وهل تختلف عن ماضيها ُاملعيب
بشدة؟
منذ ّ أعوام الـّ ،1830
مرت الواليات املتحدة بسلسلة من
هددت تماسكها .بدأت فكرة الجمهورية
األزمات التي ّ
الـثــوريــة امللتزمة بــاملـســاواة (فــي ذلــك الــوقــت ،للرجال
البيض فقط) بالتآكل ،مع ظهور االختالفات اإلقليمية
وتالشي الجيل األول من ّ
الثوار .ضغطت الواليات أو
األقاليم ،مرارًا وتكرارًا ،باتجاه االستقالل (.)...
ّ
بالتسبب
ه ـ ّـددت االنقسامات الــواسـعــة ،مـ ّـرة أخ ــرى،
األمـ ــة ف ــي الـثــاثـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات من
ف ــي تـفـ ّـكــك ّ
القرن املاضي« ،واآلن مــرة أخ ــرى؟» ،على ما قــال لي
ّ
املؤرخ في جامعة «ييل» ،ديفيد باليت .اليوم ،أميركا
مليئة بالحركات االنفصالية الفخورة .وفي انعكاس
لـ«بريكست»  -خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
 يـطــالـبــون ب ــ«ت ـك ـســت» (ت ـك ـس ــاس)« ،كــالـيـكـسـيــت»(كاليفورنيا) ،و«فيريكست» (فيرمونت) (.)...
س ــاع ــدت ال ـحــاجــة إل ــى ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة ومـخــاطــر
جمعت
الـتـهــديــدات الـخــارجـيــة فــي تـمــاســك أمـيــركــاَ .ت ّ
الفصائل املتباينة في البالد من أجل مواجهة االعتداء
البريطاني في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر؛
واألمل ــان واليابانيني في القرن العشرين؛ و«القاعدة»
بعد هجمات  11أيلول /سبتمبر في القرن الـ .21ولكن
األمــة بشكل
اآلن ،من دون تهديدات خارجية ،تنقلب ّ
موحدين»،
متزايد على نفسها« .نحن بالتأكيد لسنا ّ
ـوع
ـ
ن
ـن
قــال بــايــت« .هــل نحن على حــافــة انفصال مـ
ٍ
ما؟ ال ،ليس باملعنى الحرفي .ولكن في داخل عقولنا
ومجتمعاتنا ،نحن بالفعل في فترة انفصال بطيء
ّ
التطور» (« .)...الواليات املتحدة اليوم هي بيت منقسم
حول ما يبقيه واقفًا» ،أضاف باليت.
في كتابه الجديد ،يجادل كريتنر بأنه ،مع سياساتها
املحطمة بشكل كبير ،فإن وقت أميركا ينفد .احتمال
ّ
وقوع انفصال جسدي أو سياسي هو اآلن حقيقي،
على الــرغــم مــن أن االستقطاب فــي أميركا ليست له
ح ــدود جـغــرافـيــة دق ـي ـقــة :ال والي ــة ح ـمــراء هــي كذلك
بالكامل ،وال واليــة زرقــاء هي زرقــاء بالكامل« .شهد
ـودة ال لبس فيها لفكرة
القرن الحادي والعشرون عـ ً
مـ ـغ ــادرة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أو تـفـكـيـكـهــا .مـجـمــوعــة
ّ
شكلتها
م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـح ــرك ــات االن ـف ـصــال ـيــة ال ـتــي ّ
تجلت بطرق جديدة،
صراعات وانقسامات املاضي ّ
مزعزعة لالستقرار» ،يكتب كريتنر .على
وقد تكون
ِ
عكس املــاضــي ،ظـهــرت الــدوافــع االنفصالية الحالية
متعددة في الوقت ذاتــه« .غالبًا ما ُترفض
في أماكن
ّ
(الفكرة) على اعتبار أنها غير جـ ّـادة أو خيالية ،إال
أن ع ــودة (الـحــديــث عــن) الـكــونـفــدرالـيــة واالنفصالية
الجديدة تكشف انقسامات في الحياة األميركية ،ربما
تقل صعوبة عن تلك التي ّأدت إلى الحرب األهلية
ال ّ
يحذر كريتنر.
األولى»،
ّ
السنوات املقبلة ،من ّ
املرجح أن تزداد جاذبية إيقاف
في
التجربة األميركية ،حتى بني املؤمنني املخلصني لفكرة
السلطة الفيدرالية .وبحسب ما يكتب كريتنر ،ففي
حل االتحاد مجددًا ،فإن ذلك سيكون «في
حال جرى ّّ
ومرة واحدة» .في بعض النواحي ،ستكون
كل مكان،
ّ
االنتخابات التي تفصلنا عنها ثمانية أسابيع فقط
ـاف مــؤقــت ،على األق ـ ّـل إلنـهــاء حالة عدم
بمثابة إسـعـ ٍ
اليقني الحالية املؤملة ،لكنها ستلعب جــزءًا من الــدور
ألمتنا« .هل
فقط في تقرير ما سيحدث في النهاية ّ
نحن خــرافــة؟ حسنًا ،نـعــم ،باملعنى العميق للكلمة.
كنا كــذلــك» ،قــال باليت .من أجــل البقاء ،يجب
لطاملا ّ
على أميركا أن تتجاوز الخرافة.
(«ذي نيويوركر» ـ ـ روبن رايت)

