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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

لماذا ت�سليح الأميركيين
لع�شائر غرب العراق؟

7

�أزمة �أوباما في وزارة الدفاع والخيارات...
} حميدي العبدالله

أعلن مؤخرا ً عن جهود تبذل من قبل الواليات المتحدة وحلفائها في
المنطقة إلنجاز خطوتين في سياق الحرب على «داعش» ،الخطوة األولى،
تسليح الواليات المتحدة مباشر ًة ،وحتى من دون التنسيق مع الحكومة
المركزية العراقية ،للعشائر العراقية القاطنة في المنطقة التي باتت معاقل
لتنظيم «الدولة اإلسالمية» وتحديدا ً في محافظة األنبار ،على أن يت ّم أيضا ً
نشر أكثر من  3آالف جندي أميركي في هذه المنطقة لإلشراف على عملية
التسليح وعلى تدريب المقاتلين وتوجيه العمليات العسكرية.
الخطوة الثانية ،عقد مؤتمر لعشائر ه��ذه المناطق ف��ي األردن ،أو
السعودية لتوحيد ه��ذه العشائر وال �ح��ؤول دون استغالل صراعاتها
وتناقضاتها من قبل تنظيم «داعش».
الحكومة العراقية وجهات عديدة وضعت ه��ذه الخطوات في سياق
ليس له عالقة فعلية بالحرب على «داعش» ،أو على األق ّل يستغ ّل الحرب
تصب
على «داع��ش» للوصول إلى غايات سياسية أخ��رى ،وهي غايات
ّ
في مصلحة الواليات المتحدة وحلفائها في المنطقة ،وال سيما الدول
الخليجية ،من خالل خلق وضع في غرب العراق يشبه الوضع القائم في
أي في المناطق ذات الغالبية الكردية.
شمالهّ ،
فمن المعروف أنّ عالقة األكراد مع الحكومة المركزية في بغداد ليست
على ما يرام ،بل أكثر من ذلك أنّ الحكم الذاتي في شمال العراق تح ّول إلى
دولة كاملة األوصاف والعالقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية
في بغداد هي عالقة واهية إلى درجة أنه حتى ال وجود للكونفدرالية ،فما
تمارسه حكومة إقليم كردستان هو سلطة منفصلة بالكامل عن الدولة
العراقية ،والعالقة القائمة هي عالقة عدائية بين إقليم كردستان والحكومة
المركزية ،ومن غير المستبعد لوال ضغوط «داعش» لتحويل الصراع إلى
مواجهة مسلحة بين حكومة بغداد وبين حكومة إقليم كردستان حول
قضايا كركوك واقتسام النفط.
اآلن يسعى األميركيون إل��ى أن تكون العالقة بين األن�ب��ار ومناطق
غرب العراق شبيهة بالعالقة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان
من خالل تكوين جيش من العشائر بذريعة مكافحة «داع��ش» ،وبالتالي
خلق توازنات جديدة ستقود بالضرورة إلى تقسيم العراق ،ولع ّل ما
يجري تنفيذه اآلن يسعى إل��ى وض��ع أطروحة نائب الرئيس األميركي
جو بايدن التي تقول بتقسيم العراق إلى ثالثة كيانات في إطار فيدرالي
شكلي موضع التنفيذ ،وهو ما فشل االحتالل األميركي في فرضه قبل
االنسحاب في ع��ام  ،2011ولكن يبدو أنّ ال��والي��ات المتحدة تجد اآلن
الفرصة سانحة للعودة إلى تنفيذ هذا المخطط بذريعة تسليح العشائر،
وبذريعة أنّ سكان المناطق الغربية يرفضون مشاركة ق��وات الحشد
الشعبي في القتال ض ّد «داعش» في هذه للمناطق.

منطقة بال �صباحات
لبنان ودع صباحه ...اكتمل النصاب واجتمع األحباب واألصحاب من
فنانين وسياسيين وأقارب لوداع جسد الفنانة القديرة صباح ،محتفظين
بما تركته روحها من فيء يتظلّلون به ،ومن إرث تاريخي يبقى وحده
ما تبقى للبنان فيتغنّى به فهو الذي منذ عقود يعيش على التغنّي بأمجاد
رحلت او أشخاص غابوا ولم يستطع ان يحظى بمثلهم.
اكتمل النصاب ولبنان لم يكتمل نصابه اجتمعوا لوداع صباح ولبنان
الجمهورية «البال رئيس» التي على ما يبدو تنتظر العالم ،ك ّل العالم ،لكي
يعيد إليها روح الجمهورية...
لبنان ودّع صباحه بال رئيس للجمهورية ...لم يمثل أحد الرئيس ،ولم
يحمل لها أحد إكليالً من الزهر باسمه...
ليست صباح وحدها من رحل ،فقد رحل من أجل هذا البلد رؤساء
ورجاالت قبلها وسيرحل بعدها الكثيرون بالتأكيد ...ك ّل شيء يذهب وال
يتغيّر شيء سوى الئحة الخسائر...
رحل رجاالت حفرت اسم لبنان ونقشت جذوره على جسد متعب منهك
من سوء المعاملة والتجاوزات...
ال دستور وال استحقاقات ،وال شراكة وطنية ،وال قانون ،أما جديد
اليوم فاألمل بلقاء بين اللبنانيين يجمع فريقين بارزين على الساحة
اللبنانية ،وهما تيار المستقبل وحزب الله ،فهل يشرق صباح لبنان مجددا ً
من خالل هذه المساعي؟ مساعي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
كبير رجاالت هذا البلد؟
ام انّ الصباح بات ممنوعاً ،وباتت له ظروف وشروط وجغرافيا أخرى
غيّرت مسار دورانه الى غير رجعة؟
بين الصباحات واآلمال واللقاءات وأجواء التفاؤل يبقى السؤال
على أبواب السنة الجديدة ،وعلى أبواب شهر السنة الحالية األخير،
كيف ستغيب شمس السنة الحالية على وقع إرهاب انتشر في الشرق
االوسط ...في ظ ّل مساعي تسوية تلوح في األفق م ّهدت لها العالقة
س ّميت او قيل فيها..؟
االميركية االيرانية الجديدة مهما كانت او ُ
هل سيشرق صباح السنة الجديدة مع تنفيذ اول ورقة من أجندة
مكافحة االرهاب تتكاتف فيها الدول ،وتتوحد على اإلرهاب ال على تعويم
بعضها اكثر؟
هل سيشرق صباح السنة الجديدة مع ح ّل سياسي لسورية يضمن
أمنها وسالمة أبنائها ويعرف الشعب السوري اخيرا ً معنى االمان مجدّداً؟
بالتأكيد فإنّ صباحات سورية تشرق فقط على أيدي ابنائها ،وهي ذات
األيدي التي قاتلت اإلرهاب على أرضها ،وها هي يد جنودها الممدودة
اليوم وحدها من استطاع استجالب الحلول السياسية دون سواها ...هذا
بالتأكيد اليوم هو قانون الصباح السوري الوحيد...
حلول دي ميستورا وفيينا وانتخاب رئيس للبنان وعودة األمان الى
سورية ،وح ّل الدولة الفلسطينية ،وعودة األمان الى سيناء مصر ،و
حياة سياسية سليمة في تونس ،واسترجاع أراضي العراق المسلوبة
من اإلرهاب ...وغير ذلك من قضايا وأسئلة مفتوحة ...آمال وصباحات
افتقدها العالم العربي ،فهل تشرق صباحات منطقة بر ّمتها تعبت من
الظالم والدماء على أبواب العام الجديد؟
صباح رحلت وبنت إرثا ً ال ُيستهان به من سيرة حياة وفن وموقف...
الك ّل يرحل ...وراحل لكن االوطان تبقى ،وصباحاتنا نعرف انها باقية
فهي صباحات ال تغيب وشمس ال ترحل ،صباحات تعبق بمقاومة وشعب
وجيش وقضية...
وداعاً ...صباح
وداعا ً ايتها الراحلة من منطقة كنت وحدك صباحها...

«توب نيوز»

تعاون �أميركي رو�سي �إيراني
منذ أشهر قليلة وواشنطن تسعى إلى لملمة حلفائها المهزومين في المنطقة
وإدماجهم في صيغ التسويات التي صارت قدرا ً بعدما وصلت الحرب إلى طريق
مسدودة ،وص��ارت أداتها الرئيسية أعراضا ً كانت جانبية ،ثم هي اليوم عنوان
الحدث الرئيسي في المنقطة ،وهي اإلرهاب المتفشي والمتعاظم.
تقدمت واشنطن في طريق الضغوط على خصومها الذين تدرك أنهم شركاء أقوياء
للمرحلة القادمة لتحصيل أفضل الشروط ...وهم روسيا والصين وإيران.
العقدة السورية كانت أصل الرهانات الخاطئة لواشنطن وحلفائها ،كما كانت
قسم العالم إلى نصفين متحاربين.
أساس الصدام الدولي واإلقليمي الذي ّ
سلّمت واشنطن بتسوية في سورية عنوانها الرئيس بشار األس��د ،وب��دأ دي
ميستورا التمهيد للح ّل األمني وموسكو تولت إدارة الح ّل السياسي.
تقدّمت واشنطن في التفاهم مع إي��ران واستعانت ،رغم الخالف األوكراني،
بموسكو لتسويات فيينا.
تبذل إي��ران مساعيها لتسهيل إدم��اج السعودية بالحلول من بوابة لبنان،
وتخاطب تركيا بالمصالح المشتركة في الح ّل السوري.
بوتين في أنقرة واستقبل قبل أيام سعود الفيصل ويسعى إلى تشكيل أصدقاء
جدد لسورية من أنقرة والقاهرة وطهران والرياض.
«إسرائيل» وحدها المعضلة فتتوالها فرنسا.
التعليق السياسي

زاحمت فرصة األعياد االهتمام الوافي بجولة المفاوضات النووية،
في فيينا؛ جنبا ال��ى جنب مع اع�لان «استقالة» وزي��ر ال��دف��اع األميركي
تشاك هاغل؛ واندالع االحتجاجات الشعبية في مدينة فيرغسون بوالية
ميزوري على خلفية تبرئة القضاء الشرطي المسؤول عن اغتيال شاب
أعزل من أصول افريقية.
سيتناول قسم التحليل آف��اق وخلفيات وت��داع�ي��ات «استقالة» وزير
ال��دف��اع ،وال �م��رور على اف�ض��ل م��ا يعتقد م��ن المرشحين ك�ف��اءة لتولي
المنصب؛ مع التركيز على آلية عمل البيت االبيض ال��ذي يعتمد بشكل
شبه مطلق على التوصيات ال��واردة من الطاقم الضيّق في مجلس األمن
القومي ،وعدم قدرة وزير الدفاع المستقيل على اختراق تلك الدائرة او
المساهمة في بلورة نقاشات السياسة والتأثير في قرارها ،والتعريج
على قائمة قصيرة من مرشحين محتملين لتسلّم مهام وزارة الدفاع
لزمن قصير ال يتعدّى السنتين.

تداعيات «إقالة» هاغل

شبه إجماع تشكل بين الساسة والنخب الفكرية االميركية على ان
«إقالة» وزير الدفاع تشاك هاغل جاءت على خلفية تعارض مواقفه مع
سياسات الرئيس اوباما «المتردّدة» في الساحات الملتهبة .وعبر المجلس
األميركي للسياسة الخارجية عن ريبته من «ادراك البيت االبيض بأنّ
بقية العالم ال يميل إلى االقتداء بالوجهة التي اعتبرها الرئيس اوباما»،
اذ ان وزير الدفاع المقبل «سيواجه بيئة استراتيجية محفوفة بالخطر»،
وينبغي عليه التحلي بكفاءات عالية تتسم «بالحزم والخبرة ورؤية عالمية
تواكب التحديات الخطيرة ال��راه�ن��ة» .وحمل الرئيس أوب��ام��ا مسؤولية
«انحسار القوة االميركية ...وينبغي عليه اإلقرار بأنه لم يفلح في إرساء
السلم العالمي».

تونس

أعرب معهد كارنيغي عن قلقه من تراجع االوضاع األمنية في تونس

هل إلقالة هاغل أبعاد أخرى؟

تراجع االهتمام اإلعالمي بخروج وزير
الدفاع من منصبه لصالح حكم القضاء
الذي ب ّرأ الشرطي «االبيض» من اغتيال
ال��ش��اب االس���ود ،ف��ي مدينة فيرغسون
بوالية ميزوري .وزجّ حاكم الوالية بقوات
أمنية كبيرة تعدت  2،200من الشرطة
والحرس الوطني ،لمدينة بالكاد يبلغ
تعداد سكانها  21,000نسمة.
كثر ال��ح��دي��ث م��ؤخ��را ً ع��ن أزم���ة بين
الرئيس أوب��ام��ا ووزي���ر دف��اع��ه ،تشاك
هاغل .ولم يشكل قرار اإلقالة او االستقالة
صدمة ألي من القوى والنخب السياسية؛
ب��ل توجهت األن��ظ��ار للبحث ع��ن اكثر
المرشحين حظا ً لخالفته في ما تبقى
م��ن والي��ة الرئيس اوب��ام��ا م��ن زم��ن .ثم
علت الصيحات مطالبة بتوفر ع��دد من
المزايا والميول والمؤهالت في شخص
وزير الدفاع القادم ،أه ّمها التزام الحزم
واستقاللية القرار وما ينبغي عليه فعله
للتأثير على قرار الرئيس اوباما ،مقابل
صقور الحرب.
ت��راج��ع ال��ج��دل وااله��ت��م��ام بحقيقة
اإلق��ال��ة او االس��ت��ق��ال��ة عقب نشر توتر
عالقات هاغل مع رئيسة مجلس األمن
القومي ،سوزان رايس ،التي تحظى بثقة
اوباما العالية .وأرجع البعض أحد أه ّم
االسباب الى خلفية هاغل الحزبية مما
قيّد جهوده االقتراب من الرئيس واختراق
الحلقة الضيقة المحيطة بأوباما .في
المقابل ،أخفق هاغل في طلب و ّد زمالئه
الجمهوريين ف��ي الكونغرس ،ال سيما
الثنائي جون ماكين وليندسي غراهام
اللذين عاماله بقسوة وجفاء منذ ترشيحه
للمنصب ،على الرغم من انه اول وزير
دفاع خدم في السلك العسكري وبلغ رتبة
رقيب إبان حرب فيتنام.
زم�ل�اء ه��اغ��ل م��ن ال��ج��م��ه��وري��ي��ن في
ال��ك��ون��غ��رس اس��ت��ش��اط��وا غ��ض��ب�ا ً لعدم
قيامه بالدور المنتظر والتكامل مع موقف
العسكريين ف��ي م��ا يتعلق ب��ال��ع��راق،
والسعي إلبقاء القوات االميركية هناك
عبر اتفاقية تنظم العالقة مع الحكومة
العراقية ومحاباة الجانب االميركي ،بما
يضمن عدم امتثال االميركيين ألي مراقبة
او مقاضاة في المحاكم العراقية – على
غرار االتفاقية المعقودة في افغانستان
التي تسمح بتواجد ال��ق��وات االميركية
لعام .2016
ُ
«اضط ّر» لالعتذار
يُذكر انّ تشاك هاغل
العلني ع��ن تصريحاته السابقة التي
فضح فيها نفوذ اللوبي اليهودي الهائل،
كما وصفه ،وهيمنته على ادارة وصنع
القرار السياسي االميركي .وف��از هاغل
نتيجة ذل��ك ب��دع��م ع��دد ال ب��أس ب��ه من
الشخصيات ال��ق��ي��ادي��ة وال��م��ؤث��رة في
المشهد السياسي االميركي ،ووصفوه
بأنه «تحلى بالجرأة والشجاعة لطرح
التساؤالت ومعارضة الطاقم المد ّمر من
الحزبين للسياسة الخارجية».
الهوية الحزبية لهاغل الجمهوري كان
لها الفضل االول في اختياره للمنصب،
اذ س��اد اتفاق غير معلن بين الحزبين
بأن وزارة الدفاع هي حصة الجمهوريين
بصرف النظر عن الحزب الحاكم .أهلية
ه��اغ��ل للمنصب ل��م ت��ك��ن م��ح��ط ج��دل
الكثيرين ،ال سيما انه حاز على ثقة كبار
القادة العسكريين رافقت ترشيحه ،من
ضمنهم وزي��ر الخارجية االسبق كولن
ب��اول ،اذ اعتبر أنّ هاغل «مؤهل بشكل
ممتاز» .وانضم جون ماكين ايضا ً للدفاع
ع��ن ه��اغ��ل عقب إق��ال��ت��ه بالتأكيد على
«تأهّ له وتمتعه بتمام الكفاءة».
مستشار األمن القومي االسبق ،زبغنيو
بريجينسكي ،اث��ن��ى على ه��اغ��ل عقب
ترشيحه للمنصب كونه «سينفخ الروح
ف��ي مسار سياستنا الخارجية ونحن
بأمس الحاجة اليه» ،موضحا ً انّ المشهد
ّ
السياسي يعاني من ازمة «استراتيجية...
نظرا النشغاله في متاعب تؤدّي بنا الى
انزالق بطيء وجمعي في وحولها».
اع ُتبر هاغل م��ن المق ّربين للرئيس
اوباما ،في البداية ،لجهوزيته في دعم
«حروب اوباما» اينما حلت .إقالة هاغل
دلت على صحة التنبّؤات السابقة بأنه
اضحى على نقيض من توجهات الرئيس
اوب��ام��ا ف��ي السياسة االميركية حيال
سورية ،وامتدادا ً
توسع «داعش» .هناك
ّ
تجسد
شبه اجماع على داللة اإلقالة بأنها
ّ

نظرا ً إل��ى «تنامي الجهادية» بين أف��راد الشعب ك��ر ّد فعل على «الغضب
الشعبي لفشل الحكومة ف��ي تنمية ال��ري��ف» ،والقصرين ش��اه��دة على
ذلك فهي تتميّز «بوفرة مياهها واالراضي الصالحة للزراعة .»..وتكافأ
باإلهمال ،فضالً عن استمرار «اجهزة الشرطة واألمن ممارسة التعذيب
ضد المعتقلين ...وتفشي الفساد في االجهزة الحكومية» .واوض��ح انّ
نتائج االنتخابات التشريعية االخ�ي��رة تشكل دالل��ة واضحة على عمق
االزم��ة االجتماعية لضعف المشاركة الشعبية في جولة االنتخابات،
«وامتناع األجيال الشابة عن المشاركة فيها».

تركيا

كان متوقعا ً ان يجري االهتمام بزيارة نائب الرئيس جو بايدن إلى
تركيا ،ولم يغفل مركز الدراسات االستراتيجية والدولية اإلشارة الى
«الخالفات الكبيرة والمستمرة التي تطبع عالقات البلدين ...خاصة
في االهداف المرئية للحملة (العسكرية) الراهنة» .وشدد المركز على
ان «تركيا ال تشاطر الرئيس اوباما االسس البديهية لسياسته ،خاصة
العتبار الواليات المتحدة أن خطر «داعش» يسمو على كل ما عداه من
تحديات» تشهدها المنطقة .كما اع��رب المركز ع��ن ت��واض��ع توقعاته
لنتائج زي��ارة ب��اي��دن ،التي ج��اءت قبل تصريحات اردوغ ��ان السلبية
منتصف االسبوع الجاري .وق��ال« :من غير المرجح ان تسفر زيارة
(نائب الرئيس جو) بايدن عن نتائج ملموسة وفورية كما تتمناه ادارة
الرئيس اوباما».

ايران

اهت ّمت معظم مراكز االبحاث والنخب الفكرية بمجريات المحادثات
النووية مع ايران ،تجمعها قاعدة النيل من البرنامج النووي والتذكير بعدم
رفع العقوبات في الفترة الراهنة ،بل ذهب أقطاب اليمين الى االستعانة
بتركيبة الكونغرس المقبلة وحثها على إبقاء العقوبات مرفوعة.
في مستوى ما أسفرت عليه الجولة االخيرة من تمديد أجل المفاوضات،

تمركز صنع ال��ق��رار ف��ي البيت االبيض
حصراً ،وتهميش دور البنتاغون وآخرين
في ادارته.
اتهم هاغل طاقم البيت االبيض – ال
سيما مجلس األمن القومي – بالتخلي عن
هدف اإلطاحة بالنظام السوري مطالبا ً
بتصويب ال��ب��وص��ل��ة ن��ح��وه .ك��م��ا ج��اء
تصريح الناطق باسم البيت االبيض،
ج��وش ايرنست ،داال ً على عمق األزم��ة
بقوله« :وزي���ر آخ��ر ربما سيكون اكثر
مالءمة للتصدي لتلك التحديات» ،مشددا ً
على مسألة خروج هاغل بأنها ثمرة نقاش
واتفاق ثنائي مع الرئيس اوباما.
نقل عن هاغل امتعاضه الشديد من
اع�لان الرئيس اوب��ام��ا قبوله العرض
ال���روس���ي ب��ش��أن ال��س�لاح الكيميائي
السوري ،ال سيما انه توصل إلى «اتخاذ
قراره خالل نزهة قصيرة مع رئيس طاقم
موظفي البيت االبيض ،دينيس مكدونو».
اما هاغل فقد ت ّم إبالغه بالقرار الحقاً.
أوض���ح ال��س��ي��ن��ات��ور ال��م��ت��ش�دّد ج��ون
ماكين ان وزير الدفاع هاغل كان يعاني
من حالة إحباط شديدة نتيجة تهميش
دوره واستثنائه من الجدل ال��دائ��ر في
مجلس األم���ن ال��ق��وم��ي ،ال���ذي ع���ادة ما
يتبنى الرئيس اوباما توصياته للمواقف
السياسية.
وعليه ،باستطاعة المرء التوصل إلى
خفايا اإلقالة :اذ تصاغ القرارات داخل
الطاقم الضيّق في مجلس األمن القومي
ويترتب على وزير الدفاع هاغل تنفيذها
من دون ان يحجز له دور للمساهمة في
تصب ف��ي صميم عمل وزارت���ه.
قضايا
ّ
واتهم رايس بفوضوية ادارتها لمجلس
األم��ن القومي ،أس��وة بانتقادات أسالفه
بوب غيتس وليون بانيتا آللية عمل البيت
االبيض .وضمن إطار هذه الخلفية جاء
«االعالن» عن مذكرة هاغل شديدة اللهجة
موجهة إلى مستشارة الرئيس لشؤون
األمن القومي ،سوزان رايس ،يحذر فيها
من «اخ��ف��اق السياسة االميركية حيال
سورية نظرا ً إلى قصورها توضيح نوايا
(ال��رئ��ي��س اوب��ام��ا) بخصوص الرئيس
بشار االسد».
بعض النخب الفكرية شاطرت تشاك
هاغل انتقاداته لسياسة الرئيس اوباما،
ابرزها ك��ان المستشار السابق ل��وزارة
الخارجية في المفاوضات مع «اسرائيل»،
ارون ديفيد ميللر .اذ اوضح ان الرئيس
«اوباما يهيمن وال يف ّوض ...وربما اضحى
اكبر المسيطرين على السياسة الخارجية
منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون».
المقارنة السابقة تظلم الطرفين خاصة
ان الرئيس اوب��ام��ا ال يتمتع بالحنكة
وال��ده��اء في ادارة السياسة الخارجية
التي تحلى بها نيكسون؛ وبات يعاني من
شح االنجازات في هذا المجال الحيوي،
ّ
ويظهر محاباة واضحة نحو مواليه من
المساعدين والمستشارين وتهميش
اآلراء المتباينة.
اك��د بعض المطلعين عن كثب بعمل

البيت االبيض انّ أس�لاف هاغل ،بوب
غيتس وليون بانيتا« ،لم يواكبا القرار
الرسمي وق��وب�لا بعدم رض��ى م��ن طاقم
(المستشارين ف��ي) البيت االب��ي��ض...
وانتهى بهما األمر الى تقديم استقالتيهما
م��ن ال��م��ن��ص��ب ،واآلن ج���اء ال����دور على
هاغل».
حصر مسالة اتخاذ القرار باستبعاد
مساهمة وزير الدفاع تطرح من جانبها
م��اذا بوسع اي وزي��ر دف��اع مقبل عمله
للمشاركة والتأثير على قرارات وسياسات
البيت االبيض.

ماذا يخ ّبئ المستقبل؟

اختيار وزير الدفاع المقبل لن يطول
بالنسبة للرئيس اوباما ،خاصة في ظ ّل
تصاعد التوترات في ساحات ع��دة من
اوروب���ا الشرقية وال��ش��رق االوس��ط الى
الصراع المتصاعد مع الصين في محيطها
االقليمي.
المرشح المقبل سيمثل ام��ام مجلس
شيوخ تحت سيطرة الحزب الجمهوري
وصقوره تحديدا ،والذين يتدثرون بعباءة
التهديدات لألمن القومي ،سواء حقيقية او
مبالغ فيها او مفتعلة .يشكل السيناتور
جون ماكين رأس حربة الصقور في آلية
التصويت على وزير الدفاع المقبل ،والذي
يكن عداء عميقا ً متأصالً للرئيس اوباما،
ودائم االنتقاد لسياسة اوباما الخارجية
ورؤيته لضرورة عسكرة تلك السياسة في
المناطق الملتهبة من العالم .وسيستغ ّل
منصبه المحوري في رئاسة لجنة القوات
المسلحة للتنديد بإدارة الرئيس اوباما
وسياساته الى أقصى مدى.
نظرا ً إلى مكانة ماكين المقبلة في ترؤس
لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ،
سيلجأ إلى إحياء سالح الطائرات الحربية
المساندة من طراز  ،A-10الذي أحاله
البنتاغون إلى التقاعد «نظرا ً لعدم توفر
أطقم الصيانة الضرورية ل��ه ...وتراجع
احتماالت نشوب ح��رب بالمد ّرعات في
اوروب���ا» ،وذل��ك خ�لال عهد تشاك هاغل
القصير .اس���راب ال��ط��ائ��رات ال��م��ذك��ورة
تتخذ من قاعدة في والي��ة اريزونا ،التي
يمثلها ماكين ،م��ق��را ً لها ،مما يضاعف
حوافزه إلعادة الحياة إلى تلك الطائرات.
من المرجح ان تثمر جهود ماكين اعادة
االع��ت��ب��ار للسالح ال��م��ذك��ور بحكم قربه
اللصيق بمصالح صناعة السالح .يذكر
انّ القوات االميركية استخدمت بنجاح
تلك الطائرات في عملياتها االخيرة ضد
«داعش» في العراق وسورية.
كما يرجح استغالل ماكين للجدل حول
«داعش» الى ابعد الحدود ،وهو الثابت
على مواقفه بتعزيز الوجود العسكري
االم��ي��رك��ي ال��ى ابعد ال��ح��دود ،بما فيها
ما يقلق الشعب االميركي من انخراط
قواته في المواجهات الجارية؛ فضالً عن
مناشدته توفير الدعم العسكري القليم
كردستان العراق بمعزل عن تجاوز دور
الحكومة العراقية.

مرة اخرى ،اعتبر معهد كارنيغي انّ التمديد جاء ثمرة اختالف وجهات
النظر بين الطرفين ،م��ع تجاهله لتباين اآلراء داخ��ل مجموعة .1+5
واوضح ان بونا ً شاسعا ً من عدم الثقة بين الطرفين ال يزال قائماً ،ال سيما
انّ «ايران انتهكت بما ال يقبل مجاالً للشك قواعد الشفافية المطلوبة للتيقن
من وجهة البرنامج النووي ...بل ان أفعالها تشير الى انّ برنامجها لم يكن
لألهداف السلمية حصراً» .وطالب اي��ران بضرورة «اإلق��دام على تنفيذ
تدابير من شأنها تعزيز الثقة الدولية بسلمية برنامجها في المستقبل...
خاصة في ظ ّل مناخ تصريحات القادة االيرانيين بأنّ بالدهم لن تتخلى
عن القدرات (النووية) التي توصلت اليها ،بما فيها تخصيب اليورانيوم».
أعرب معهد ويلسون عن اعتقاده بأنّ تمديد الجولة «يد ّل على عدم جدية
الطرفين» االمتثال للموعد المحدّد ،ال سيما انّ «تعليمات الوفد المفاوض
االيراني استلزمت تمسكه بموقفه ،حتى في ظل عدم توفر دالالت على
ارجاء تنفيذ نظام العقوبات» .واستدرك بالقول ان الجانب االيراني «يدرك
تماما» تعديل ميزان القوى المقبل في الكونغرس «وما يترتب عليه من
صعوبات اضافية الدارة الرئيس اوباما في تعامله مع مجلسي الكونغرس
الذي ال يزال االرتياب من سير المفاوضات يهيمن على اعضائه» .وعليه،
مضى بالقول ،انه «من الصعوبة التنبّؤ بما تخبؤه األشهر السبعة المقبلة
لناحية حدوث تغيير في موقف القادة االيرانيين».
اعتبرت مؤسسة هاريتاج ان الرئيس اوب��ام��ا ان�س��اق سريعا ً خلف
رغبته التوصل إلنجاز اتفاق ،محذرا ً االدارة االميركية بأنه «يتعيّن عليها
اإلعراض عن (تكرار) الفشل ورفض اي اتفاق تنص بنوده على اضفاء
شرعية على البنية التحتية النووية إليران واألخذ بعين االعتبار امتالكها
اسلحة نووية» .واوضح انّ اتفاقية بتلك المواصفات من شأنها «تعريض
األم��ن القومي للواليات المتحدة ،وتثير األس��ى لحلفاء اميركا ،خاصة
اسرائيل ومعظم ال��دول العربية .»..واض��اف ان��ه في ح��ال تم التوصل
إلى «اتفاق يقضي بإتاحة الفرصة اليران الته ّرب من العقوبات» ،ينبغي
على الرئيس اوباما االقالع عن رغبته فب إرساء ارث سياسي قبل نهاية
واليته الرئاسية ،ويشكل «وصفة لهزيمة».

مرشحو وزارة الدفاع

خيارات الرئيس اوباما الختيار وزير
دفاعه تتمحور حول ثنائية انتمائه اما
الى طاقم التكنوقراط او السياسيين ،وكل
له مزاياه وعيوبه؛ ومن المستبعد اقدامه
على ترشيح احد له خلفية عسكرية ،ال
سيما وهو يسعى إلى تقييد هوامش حرية
البنتاغون في بلورة القرار السياسي.
اآلت��ون من السلك السياسي يتمتعون
ب��ح��ظ��وظ اع��ت��م��اد وم��واف��ق��ة اف��ض��ل من
اآلخرين ،ال سيما من يتميّز بعضوية في
مجلس الكونغرس ،كما شهدنا األمر مع
وزير الخارجية جون كيري.
ال يخفى صعوبة أم��ر اختيار مرشح
«ت��واف��ق��ي» ليجسر م��ا تبقى م��ن والي��ة
الرئيس اوب��ام��ا القصيرة ،يرافقه شبه
ان��ه��ي��ار لسياسة ال��رئ��ي��س الخارجية
وال��دف��اع��ي��ة ،كما ي��راه��ا خ��ص��وم��ه ،ولن
يتب ّرع احد مؤهّ ل لشغل منصب في عين
العاصفة ليس امامه اال نحو سنتين من
الزمن لتعديل مسار مؤسسة هائلة بحجم
وزارة ال��دف��اع .المرشح المقبل سيجد
نفسه/ا في مهمة اطفاء الحرائق الناجمة
عن اخفاق السياسات عبر العالم ،وفي
نفس الوقت المحافظة على عالقة ودية
مع كونغرس بزعامة االغلبية الجمهورية.
اما إذا وقع االختيار على مؤهل كفؤ يتميّز
بقوة الشخصية المطلوبة فمما ال شك
فيه استطاعته تجاوز ازمة عدم الثقة مع
الكونغرس ببعض النجاح.
م��ن بين المشرحين ال��ذي��ن يتمحور
النقاش حول اهليتهم السيناتور السابق
ج��و ليبرمان ،الصديق الحميم لجون
ماكين وصقور الحزب الجمهوري ،والذي
من شأنه ضمان مصادقة مجلس الشيوخ
بيسر سريع ،فضالً عن مساندته القوية
«السرائيل» ،بل هو احد اقطابها الرئيسيين
ف��ي الكونغرس .ون��س��ت��درك بالقول انّ
ليبرمان ليس في وسعه االنسجام مع
سياسات الرئيس اوباما واولوياته في
ما يتعلق بالتحديات الماثلة امام األمن
القومي االميركي؛ بيد انّ اختياره سيوفر
للبيت االب��ي��ض حلقة ات��ص��ال ودي��ة مع
الكونغرس ف��ي مسائل ال��دف��اع واألم��ن
ال��ق��وم��ي .انسجامه األش��م��ل م��ع صقور
الحرب ،وهو منهم ،سيعزز موقف جون
ماكين ورفاقه في التحكم بقرارات وزارة
الدفاع ،ال سيما في تأجيج الصراع المسلح
ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق وت��وف��ي��ر اسلحة
اميركية متطورة للمسلحين .كما سيف ّند
اخ��ت��ي��اره مشاعر اإلق��ص��اء التي تالحق
اوباما ويشير الى عزمه اإلصغاء الى رؤى
ووجهات نظر من خارج طاقم المستشارين
الضيق حوله.
ال��خ��ي��ار اآلخ���ر ام���ام اوب��ام��ا ترشيح
شخصية متم ّرسة في شؤون البنتاغون
وادارة اطقمها البشرية الهائلة بنجاح ،رغم
ما ينطوي على ذلك من متاعب في لجان
الكونغرس ،لكنه افضل من سينسجم مع
توجهات الرئيس السياسية واألمنية.

في ه��ذا السياق ،ب��رزت اسماء اربعة
مرشحين:
مساعد وزير الدفاع السابقة ،ميشيل
فلورنوي ،التي تتمتع بتأييد وازن من
المجمع الصناعي الحربي ،اذ يم ّول بالكامل
مركز ابحاث ترأسه يدعى مركز أمن اميركا
الجديدة – يصنف بميوله الليبرالية وفق
التصنيفات االميركية؛
نائب وزي��ر ال��دف��اع السابق ،آشتون
كارتر؛
ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع ال��ح��ال��ي ،روب��رت
وورك؛
رئيس مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية ونائب وزير الدفاع االسبق ،جون
هامري.
ساد االعتقاد ان ميشيل فلورنوي تتمتع
بالحظ االوف��ر لشغل المنصب ،الى حين
بضعة اي��ام باعالنها سحب ترشيحها
من التداول؛ وهي التي كانت مدرجة على
رأس قائمة المرشحين عقب استقالة ليون
بانيتا الى ان وقع اختيار الرئيس اوباما
على تشاك هاغل .عللت فلورنوي قرارها
العتبارات صحية وعائلية.
ينبغي االش��ارة الى «مركز الدراسات»
الذي ترأسه فلورنوي واصداراته المتعددة
في شأن األمن القومي ،والتي وجدت آذانا ً
صاغية لها في ادارة الرئيس اوباما ،مما
يستدعي ض���رورة دفاعها ع��ن وجهات
النظر تلك ام���ام جمهور م��ن الخصوم
الجمهوريين يتمتعون بالسيطرة التامة
على اقرار ميزانية وبرامج وزارة الدفاع،
خاصة برامج حاالت الطوارئ ،مما سيعيد
تسليط االضواء مجددا ً للنيل من سياسة
الرئيس اوباما واخفاقاتها المتعددة.
روبرت وورك ،من جانبه ،سبق ان شغل
منصب مساعد وزير سالح البحرية ،وحاز
على رتبة عقيد في سالح مشاة البحرية
– المارينز ،وترأس ادارة مركز أمن اميركا
الجديدة ال��ى فترة قريبة قبل مصادقة
مجلس الشيوخ على منصبه الراهن كنائب
لوزير الدفاع في شهر نيسان من العام
الجاري .يتمتع وورك بلصيق اصطفافه
ال���ى ج��ان��ب س��ي��اس��ات ال��رئ��ي��س اوب��ام��ا
األمنية.
سيواجه وورك ،ان ت ّم ترشيحه ،مأزق
فلورنوي عينه في مواجهة مجلس شيوخ
ال يتو ّرع عن وضع سياسات الرئيس اوباما
على المشرحة ،ومنها بعض توصيات
مركز الدراسات المذكور ،وتبرير اولويات
وزارة الدفاع المعتمدة التي يعارضها
الحزب الجمهوري .وبحكم منصب وزير
الدفاع ،فانه يترأس مجموعة مراجعة قوة
الردع النووية التي تع ّرضت مؤخرا ً لعدد
من الفضائح ش��ارك فيها كبار الضباط
المسؤولين عن سالمة الترسانة النووية،
بعد رصد جهود تزوير منظمة للكفاءات
المطلوبة.
آش��ت��ون ك��ارت��ر اي��ض��ا ً ك���ان م��ن بين
المرشحين االوفر حظا ً لتسلم مهام وزير
الدفاع بعد استقالة ليون بانيتا ،ووقع
االختيار على تشاك هاغل .مؤهالته تضعه
في مرتبة تتوسط وورك وليبرمان في ما
يتعلق بانسجام آليات العمل مع الطاقم
الضيّق حول الرئيس اوباما.
ينبغي على المرشح المقبل التأقلم
مع حرص البيت االبيض حصر القرارات
السياسية بالطاقم المق ّرب من الرئيس
اوباما ،الذي من العسير اختراقه نظرا ً إلى
صغر حجمه ووالئه التام للرئيس .وعليه،
فانّ التوجهات السياسية الراهنة لإلدارة
لن تشهد تغيير مسارها بصرف النظر عن
اهلية وكفاءة وزير الدفاع المقبل .في حال
وقع االختيار على ليبرمان سيكون بوسعه
معارضة الرئيس علنا ً يسنده زمالءه في
الكونغرس ،بيد انّ نتيجته لن تأتي بأيّ
تغيير اساسي أبعد مما سعى اليه هاغل
باطالق صرخات التحذير من السياسة
الراهنة نحو الدولة االسالمية.
استعراض اللوحة السياسية كما سبق
اعاله ال يبشر بالخير لتوفر مرشح لوزارة
الدفاع يتحلى بقوة ال��رأي والتأثير على
صياغة قرار البيت االبيض النهائي؛ بل
االه ّم التق ّرب بسالسة من الحلقة الضيّقة
المحيطة بالرئيس اوب��ام��ا ونيل ثقتها
وموافقتها كما تقتضي ض���رورة العمل
في مثل هذا المنصب البالغ الحساسية
واألهمية.
من المستبعد ايضا ً ان يطرأ اي تغيير
ملحوظ على اولويات السياسة االميركية
المعلنة بشأن «تقويض وتدمير داعش».

