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ال أع����رف ما إذا كان كثيرون في العالم.. الس����يما داخل منطقة الش����رق 
األوسط يتذكرون أن الرئيس األميركي باراك أوباما.. قد حتمل معاناة السفر 
إلي القاه����رة منذ عام مضى ليوجه خطابا للعالم اإلس����امي من فوق منبر 

جامعتها.. أم ال؟!
يومها ألقى الرئيس باراك أوباما خطابا تاريخيا إلى العالم اإلسامي، يوم 
الثاثاء املوافق 4 يونيو 2009، ومع ما قام به من اس����تدرار مشاعر املسلمني 
من س����رد بعض اآليات من القرآن الكرمي والصاة والسام على الرسل، فإنه 
تكلم عن 9 مص����ادر للتوتر بني العالم اإلس����امي والواليات املتحدة، يجب 
معاجلته����ا، وكانت تلك النقاط بالترتيب ال����ذي صاغه أوباما، هي: موضوع 
اجلماعات املتطرفة ووجوب القضاء عليها، والصراع الفلسطيني � اإلسرائيلي 
ووجوب حله، ومشكلة انتشار الساح النووي في الشرق األوسط، وموضوع 
الدميوقراطية وما يتوجب توافره من مكونات لوجودها، ووجوب توافر حرية 
العقيدة، ومس����ألة التأكيد على حقوق املرأة، وعنصر أهمية تنمية التعليم، 

والتنمية االقتصادية، وأخيرا دعم العلم والتكنولوجيا!
وبالفعل، وقتها رأينا كاما يبش����ر باخلير، واستش����عرنا منه بأن األزمة 
التي خلقها العهد »البوشي« بني اميركا والعالم االسامي سوف جتد طريقها 
للحل، وأن املسلمني سيلقون معاملة طيبة خارج حدود بادهم، السيما حينما 
أكد اوباما على أن اإلسام دين حضارة وسام ووئام، ومن مصلحة اجلميع 
أن يتقاربوا حضاريا وإنس����انيا اس����تنادا إلى أن كل مخلوق حر في اختيار 
العقيدة التي يؤمن بها؟ ولكنه لألسف لم يكن اال كاما فقط استغرقت مدته 

55 دقيقة، لكن 365 يوما لم تكن كافية لتحقيقه!
لهذا، ينتاب األوساط اإلس����امية الرسمية وغير الرسمية على حد سواء 
حالة من اليأس وفقدان األمل في قدرة الرئيس األميركي على الوفاء بوعوده، 
والتي ترجمها تراجع نسبة تأييده في استطاعات الرأي اإلسامية واألميركية 
هذا العام والتي وصلت إلى مس����تويات متدني����ة مقارنة بنظيرتها في بداية 

حكمه.
ويرى املراقبون في الشأن العربي - وهم محقون في ذلك - أن رغبة الرئيس 
أوباما في حتس����ني العاقات مع العالم اإلسامي ومعاجلته للسياسات التي 
أدت إل����ى توتر العاقات األميركية معه لم تكن كافية لتحقيق تقدم ملموس 
في هذا املجال مما أدى إلى خيبة أمل لدى الكثيرين بالرغم من أن العديد في 

العاملني العربي واإلسامي يؤمنون بحسن نيته.
ويرى د.حسن أبوطالب املستشار مبركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية 
التابع لصحيف����ة »األهرام« في حديث خص به »مون����ت كارلو« الدولية أن 
»الكثيرين في العالم كانوا يتوقعون اختراقات كبرى سوف يحدثها الرئيس 
أوباما«. ويضيف ش����ارحا صعوبة اتخاذ القرارات في بلد كالواليات املتحدة 
األميركي����ة: »الذين يدركون طبيعة صناعة القرار في الواليات املتحدة كانوا 
دائم����ا يحذرون من ثورة التوقعات ويقولون إن أميركا هي بلد مؤسس����ات، 
وحتكمها قوى ضغط ش����ديدة ومتس����رعة في بعض األحيان لكنها تعكس 
توازن قوى موجودا بني هذه املؤسسات املختلفة في التوجهات واملختلفة في 

اإلمكانيات« وبني القرارات السياسية التي تتخذها اإلدارة األميركية.
ويرجع اخلبراء واحملللون حتول األمل واحلماسة اللذين تولدا في العالم 
اإلسامي مع خطاب أوباما »التصاحلي« في القاهرة إلى النقيض، جلملة من 

األسباب، يتمثل أهمها في اآلتي:
أوال: اهتمام أوباما منذ أول أيامه بإعادة تشكيل عاقات الواليات املتحدة مع 
حلفائها خارجيا بعد فترة من التراجع، وإعادة االعتبار إلى القوة األميركية 
في نظام دولي يشهد جملة من التحوالت تهدد مكانة وتفرد الواليات املتحدة 
عل����ى قمة النظام الدولي في ظل صعود قوى دولية تنافس واش����نطن على 
مكانتها الدولية وتسعى إلى احللول محلها في مناطق تراجع نفوذها، ناهيك 
عن انشغال أجندته االنتخابية والرئاسية بجملة من القضايا الدولية كقضية 

االحتباس احلراري ومنع االنتشار النووي واألزمة املالية العاملية.
ثانيا: إخفاق الرئيس األميركي في إحداث انفراج في إحدى القضايا احملورية 
في تدهور العاقات األميركية مع العالم اإلسامي، فعلى رغم اجلهود األميركية 
في الضغط على احلكومة اليمينية اإلسرائيلية لوقف النشاط االستيطاني 
في األراضي الفلسطينية عموما والقدس خاصة، إال أنها لم تؤت ثمارها حتى 
اآلن. ومع اشتداد التأزم في العاقات بني اجلانبني األميركي واإلسرائيلي، كانت 
هناك تأكيدات أميركية أن هذا ال يعني التضحية بأمن إسرائيل ومصلحتها، 
وتأكيد أن العاقات بني البلدين استراتيجية غير قابلة لانفصام، ناهيك عن 

تأكيد الدعم األميركي غير احملدود إلسرائيل حكومة وشعبا.
وفي حقيقة األمر، متتلك الواليات املتحدة من األدوات التأثيرية )املعونات، 
التعاون العس����كري، موقعها في مجلس األم����ن...( ما ميكنها من التأثير في 
املوقف اإلسرائيلي من التوسع االستيطاني وعملية السام التي أبدى أوباما 
اهتمامه بها منذ اليوم األول له في احلكم، على عكس كثير من رؤساء الواليات 
املتحدة األميركية، إال أنه ال يركن إلى تلك األدوات التأثيرية ألس����باب ليس 

هنا مجال لرصدها.
وتزايد اإلحباط اإلسامي من إمكان إحداث انفراج في ملف الصراع العربي 
� اإلسرائيلي مع رفض واشنطن الصريح والواضح تقرير غولدستون حول 
اجلرائم التي ارتكبت في احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في أوائل العام 
املاضي والتي تدين إس����رائيل، باإلضافة الى غض نظر واشنطن عما فعلته 

إسرائيل مبجزرة »اسطول احلرية«.
ثالثا: تراجع إدارة أوباما عن إقفال معتقل غوانتانامو وعن تقدمي معتقليه 
للمحاكم املدنية، إذ ش����هدت األشهر املاضية تقدمي كثير من معتقليه حملاكم 

عسكرية.
يثير حتول األمل واحلماس����ة اللذين تولدا بعد خطاب أوباما في القاهرة 
خليبة أمل ويأس لدى كثير من األوس����اط السياس����ية والشعبية في العالم 

ماحظات رئيسة، تتمثل في اآلتي:
أوال: إن حتس����ني صورة الواليات املتحدة وإعادة فتح صفحة جديدة مع 
العالم اإلسامي ليست مبهمة سهلة، خصوصا أن الصورة السلبية لهذا البلد 
واملترسخة في عقول شعوب العالم اإلسامي لم تتكون بني عشية وضحاها 

ولن تزول بني ليلة وضحاها.
ثاني����ا: إن الواليات املتحدة ليس كلها ب����اراك أوباما. فمازالت هناك داخل 
واشنطن قوى سياسية رافضة للتقارب األميركي مع العالم اإلسامي وإعادة 
فتح صفحة جديدة معه يروج لها أقطاب من احملافظني اجلدد وكثير من مراكز 
الفكر والرأي األميركية ومنظمات اللوبي اإلس����رائيلي وأعضاء الكونغرس، 

وهي قوى فاعلة ومؤثرة في مؤسسة صنع القرار األميركي.
إن »تطبيق« ما قاله أوباما في القاهرة موجها خطابه للعالم اإلس����امي، 
هو األهم، من مجمل اخلطاب الذي استغرق حوالى 55 دقيقة، إننا نتمنى لو 
أن الرجل فعل ما قاله، وقام بخطوات ملموسة على صعيد تطوير العاقات 
بجدية، حتى ال نفاجأ برئيس جمهوري جديد قادم ليستكمل أجندة »البوشيني«، 
املتمثل����ة ألجندة أميركا احلقيقية، ما لم تتغير األمور على األرض، حيث إن 

عدم الفعل من قبل أوباما، إمنا يؤكد أن شيئا ما لم يتغير حقيقة!
وأخيرا اختم بجملة قرأتها قبل ايام تقول: إن أوباما، بعدم فعله لوعوده، 
إمنا أكد على عروبته.. فنحن قوم نتكلم كثيرا وال نفعل ش����يئا ورمبا علينا 
أن نشكر باراك حس����ني أوباما، لتضامنه معنا في عدم الفعل، على مستوى 

السياسات التي يجب أن تتبعها الواليات املتحدة لتحسني صورتها لدينا!

ق�ضايا
؟إعداد: أحمد صبري مـاذا فعـل أوبــــــــــاما

بعد أكثر من عام  على خطاب الرئيس األميركي
  إلى العالم اإلسالمي  من القاهرة


