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قضايانا المصيرية والتأرجح بين الديمقراطيين والجمهوريين
Û  بعــد االنتهــاء مــن التصويــت، وقبــل االنتهــاء

مــن الفــرز وإعــان النتائــج ومــا تبــع ذلــك من 
تطــورات حولهــا، رحبنــا بالرئيــس المنتخــب 
جــو بايــدن فــي أكثــر مــن وقفــة علــى هــذه 
الصفحــات، وكانت لنا وقتها قراءة للخطوات 
والسياســات التي من المتوقع أن يتبناها بعد 
تثبيتــه، ويبدو أن تلــك القراءة لم تكن بعيدة 

عما هو حاصل اآلن.
Û  بالفشــل انتهــت  الماضــي  األســبوع  وفــي 

لتجريــم  الثانيــة  الديمقراطييــن  محاولــة 
ترامــب.  دونالــد  الســابق  األميركــي  الرئيــس 
وقبــل يوميــن بالتحديــد، اكتمــل شــهر واحــد 
منــذ أن غــادر ترامــب البيــت األبيــض ودخلــه 
اجــواء  فــي  بايــدن،  جــو  المنتخــب  الرئيــس 
غيــر معتــادة فــي مثل هذه المناســبة، وأشــبه 
مــا تكون بأجــواء االنتخابات فــي دول العالم 
الثالــث بل أســوأ منها؛ فقد اتســمت إجراءات 
انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب بأحداث 
مؤســفة عميقــة الــدالالت والمعانــي، أدت إلى 
خلخلــة هيبــة الواليات المتحــدة واهتزاز ثقة 
حلفائهــا بهــا، وكان أكثــر تلك األحــداث تأثيًرا 
وأشــدها صدمــة اقتحــام المتظاهريــن لمبنــى 
أو  رمــز  الكثيــرون  يعتبــره  الــذي  الكونغــرس 
ليــس فــي  النظــام الديمقراطــي الحــر،  قلعــة 
الواليــات المتحدة فحســب، بل على مســتوى 

العالم بأسره.
Û  لقد ألقى ذلك الحدث بظال الشك على صابة

النظــام الديمقراطي األميركــي، إذ كان بمثابة 
العصيان على االستحقاق االنتخابي، والتمرد 
على النظام السياسي في الباد من قبل أنصار 
الرئيس الســابق دونالد ترامب؛ الحاصل على 
تصويــت وتأييــد أكثــر مــن 74 مليــون ناخــب 
أميركي؛ الذين يشــكلون بدورهــم ثقًا وفكًرا 

يقف وراءه نصف المجتمع األميركي.

Û  ،الصــورة بهــذه  المجتمــع  ينقســم  وعندمــا 
مشــهد  فــي  الشــكل  بهــذا  األوراق  وتتناثــر 
سياســي هام يخص أكبر قوة في العالم، فإن 
ثمــة احتماال قويــا لحدوث انعطافــات بنيوية 
أساســية وتطــورات مفصليــة  تمــس وتطــال 
الجميــع، وُتنبــئ بتغيــرات جذرية فــي مجرى 

النظام السياسي العالمي 
Û  ممــا يتطلــب االســتعداد للتفاعــل مــع الواقــع

المرتقب
Û  والتعامل مع أبطال وممثلين جدد سيصعدون

على خشبة المسرح السياسي الدولي. 
Û  فإننــا حصــل،  مــا  بخطــورة  قناعتنــا  ورغــم   

كأصدقاء وحلفــاء للواليات المتحدة واثقون 
مــن أنهــا ســتتمكن مــن تخطــي وتجــاوز هذه 
الكبوة، وســتعود لإلمساك بزمام قيادة العالم؛ 
ألننــا نؤمن بــأن النظــام األميركي بمؤسســاته 
الديمقراطــي  وتراثــه  الدســتورية  وقنواتــه 
يمتلــك الوســائل واآلليــات التــي ســتمكنه من 
المســار  إلــى  والعــودة  اإلنحــراف  تصحيــح 

الصحيح.
Û  لتعزيــز قــوة  بــكل  الداعميــن  مــن  وســنظل 

وتوطيــد عاقــات التعاون والتحالــف الوثيق 
بين دول مجلس التعاون والواليات المتحدة، 
إال أنــه أصبــح اآلن على هذه الــدول، أكثر من 
أي وقت مضى، ضرورة إخضاع األسس التي 
المتحــدة  بالواليــات  عاقاتهــا  عليهــا  ترتكــز 
علــى  المنتظــم  الــدوري  والتقييــم  للمراجعــة 
ضــوء المســتجدات التــي أفرزتهــا التطــورات 
الحــراك  ســاحة  شــهدتها  التــي  الخطيــرة 
السياسي فيها مؤخًرا، والتي سيكون لها بدون 
أدنى شــك تبعات وترددات مستقبلية؛ بحيث 
قضاياهــا  مســتقبل  المجلــس  دول  تجعــل  ال 
المصيريــة مرهونــا بالثقــة الكاملــة واالعتمــاد 
التــام علــى الواليــات المتحــدة، التــي أصبــح 

نظامهــا الديمقراطــي عرضــة للتقلــب الســريع 
واالنحــراف الحــاد والتأرجح بين السياســات 
والجمهورييــن؛  للديمقراطييــن  المتضاربــة 
بمــا يــؤدي إلــى التاعــب والتفريــط بالقضايــا 

المصيرية للشعوب.
Û  وإذا أصبحنــا علــى إدراك تــام وقبلنا بواقع أن

عاقاتنــا بالواليات المتحدة ســتبقى خاضعة 
ومربوطــة بمنظومة مصالحها االســتراتيجية 
بالمنطقة، فهل نحن على استعداد أو قادرون 
علــى التكيف والتعايش مــع اختاف وتحول 
وتقلــب نظــرة الجمهورييــن والديمقراطييــن 
ففــي حيــن  المصالــح؟  مــن  المنظومــة  لهــذه 
وبيــع  إيــران  مــع  المواجهــة  سياســة  كانــت 
أحدث األســلحة للســعودية واإلمارات تدخل 
ضمــن نطــاق خدمــة المصالــح االســتراتيجية 
الرئيــس  عهــد  فــي  المنطقــة  فــي  األميركيــة 
الجمهــوري ترامــب؛ فإنهــا ال تبــدو كذلــك فــي 

عهد الرئيس الديمقراطي الجديد بايدن.
Û  إن التطورات األخيرة أكدت لنا أن السياسات

للتقلبــات  عرضــة  أصبحــت  األميركيــة 
وأن  والمتناقضــة،  الحــادة  واالنحرافــات 
المجتمــع األميركــي صــار يعاني مــن التصدع 
أن  واالنشــقاق واالزدواجيــة، فأصبــح علينــا 
نتعامل مع أميركا بواقعها وبوجهها الحقيقي، 
المؤسســات  دولــة  تعــد  لــم  أو  ليســت  فهــي 
والقانــون فقــط، بــل دولــة فيهــا عــدد كبير قد 
يصــل إلــى نصف عدد الســكان على اســتعداد 
القانــون  صــروح  علــى  العنيــف  لانقضــاض 
وأقدس المؤسســات الديمقراطية، وهو ليس 
الجميــع  فيــه  ينعــم  الــذي  المثالــي  المجتمــع 
بالعدالة والمســاواة فقط بل هو أيًضا مجتمع 
يشــهد تنامــي العنــف والتطــرف، وموغــل في 
التفرقــة والتهميــش والتمييــز ضــد األقليــات 
وعلــى رأســها األقليــة الســوداء، وســكانها من 

ذوي البشــرة غير البيضاء والذي كشفه مقتل 
يــد  علــى  األســود  األميركــي  فلويــد  جــورج 
شــرطي أبيــض فــي والية مينيســوتا وأشــعل 
موجــة عارمة من المظاهــرات واالحتجاجات 
أبــرزت  التــي  والتخريــب،  العنــف  وأعمــال 
وضلــوع  تــورط  فاضــح  وبشــكل  بدورهــا 
حقوقيــة  انتهــاكات  فــي  المتحــدة  الواليــات 
واســعة داخــل أراضيهــا وضد مواطنيهــا، إلى 
جانــب ارتكابهــا لخروقــات صارخــة لحقــوق 
اإلنســان في الكثير من تعاماتها وممارساتها 
فــي الســاحة الدوليــة، وسياســتها الخارجيــة 
التــي  اإلنســان  بحقــوق  المتعلقــة  االنتقائيــة 
بمصالحهــا  وثيــق  بشــكل  وتتمحــور  تنحــاز 
اإلنســانية،  بالقيــم  وليــس  فقــط  وأهدافهــا 
هــذه التطورات والحقائــق قوضت مصداقية 
الواليــات المتحــده، وســتحد دون شــك مــن 
انشغال بايدن واهتمامه بقضايا الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان على المســرح الدولــي، فهو 
لن يســتطيع أمــام الرأي العــام العالمي الفصل 
بين واقع وســجل أميركا الداخلي وسياســتها 

الخارجية.
Û  أن نتمنــى  ال  فإننــا   ذلــك،  نقــول  وعندمــا 

تتقاعــس الواليات المتحدة عــن الوقوف إلى 
جانــت حلفائهــا، أو تتخلى عن دعمها لألنظمة 
أو  اإلنســان،  حقــوق  وقضايــا  الديمقراطيــة 
مواجهــة  عــن  وعاجــزة  مشــلولة  تصبــح  أن 
أو  األوتوقراطيــة  أو  الديكتاتوريــة  األنظمــة 
الثيوقراطيــة والتصــدي لممارســاتها القمعيــة 
وخروقاتهــا وتجاوزاتها المحليــة واالقليمية. 
الواقعيــة والمنطــق وضــرورة مراعــاة  إال أن 
مصالحنــا تفــرض علينــا أن ال نضــع كل بيضنا 
فــي ســلة واحــدة، وال نغفــل عــن البحــث فــي 
الخيــارات والبدائــل األخــرى التــي قــد نحتاج 

إليها مستقبًا.
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