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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الدرا�سات والأبحاث الأميركية

ف�صائل عراقية:
من المقاومة �إلى الخيانة

} حميدي العبدالله

في عداد الوفد الذي زار الواليات المتحدة طلبا ً للدعم األميركي وتسليح
العشائر في غرب العراق ،فصائل شاركت في مقاومة االحتالل األميركي -
الغربي للعراق ،بل يمكن القول إنّ هذه الفصائل اضطلعت بالدور األساسي
الذي أدّى إلى رحيل القوات األميركية وفشل احتالل العراق ،وهي «الجيش
اإلسالمي» و«جيش المجاهدين» و«جيش الراشدين» و«كتائب ثورة
العشرين» و«حماس العراق» و«ثوار العشائر» و«جيش النقشبندية».
ومعروف أنّ طلب السالح من الواليات المتحدة من دون موافقة الحكومة
المركزية في بغداد لتسليح حوالي  100ألف مقاتل مشروط بإرسال
الواليات المتحدة قوات أميركية إلى مناطق غرب العراق تحت ذريعة
مستشارين أو تدريب القوات ،والسعي إلى إقامة قواعد عسكرية أميركية
دائمة في هذه المناطق على غرار القاعدة العسكرية التي أقامتها الواليات
المتحدة في شمال العراق بحماية حكومة «إقليم كردستان».
ومعروف أيضا ً أنّ هذه العملية ستقود إلى تقسيم العراق إلى ثالث دول
ٌ
رابط وا ٍه في ضوء تجربة العالقة القائمة
أو كيانات يربطها في ما بينها
اآلن بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد ،وإذا كان
تقسيم العراق وعودة االستعمار القديم إلى مناطق غرب العراق ال يمثل
خيانة وطنية ،فما هي الخيانة إذاً؟
لألسف الشديد أنّ هذا الخطر الذي تتع ّرض له حكومة بغداد ،يأتي هذه
المرة بدعم من فصائل شاركت في مقاومة االحتالل األميركي -الغربي
للعراق ،األمر الذي يؤكد على حقيقتين هامتين:
الحقيقة األولى ،انتقال هذه الفصائل من مواقع المقاومة إلى مواقع
الخيانة ،أي حدوث ما يشبه االستبدالية ،إذ إنّ الفصائل التي تعاونت مع
األميركيين إبان غزو العراق (غالبيتها شيعية) ،تتح ّول اليوم إلى مقاومة
عودة االحتالل ورفض تقسيم العراق ،في حين أنّ الفصائل التي قاومت
سابقا ً االحتالل األميركي تعود اليوم إلى االستقواء بهذا االحتالل ض ّد
أبناء جلدتها ،سواء كانت مب ّررات هذا االستقواء مفهومة أو غير مفهومة.
الحقيقة الثانية ،أنّ مقاومة هذه الفصائل لالحتالل األميركي كانت من
أجل الوصول إلى السلطة وليس للحفاظ على وحدة العراق أو العتبارات
وطنية ،فلو أنّ هذه الفصائل قاومت في ما مضى بدوافع وطنية ،لما عادت
اليوم إلى االستقواء باألميركي والموافقة على تقسيم العراق ،طالما تع ّذر
عليها الوصول إلى السلطة.
ك ّل ذلك يحدث بذريعة قطع الطريق على الحاجة إلى االستعانة بقوات
الحشد الشعبي إللحاق الهزيمة بـ»داعش» ،أيّ أنّ هذه الفصائل مستعدّة
لتقسيم العراق وإع��ادة االستعمار إلى أج��زاء منه لكي ال تتعاون مع
الفصائل األخرى ألنها تدين بالمذهب الشيعي ،فهل هذه الفصائل فصائل
وطنية حقاً ،وحريصة على العراق ووحدته ووحدة شعبه ،بعد ك ّل هذا؟

ال منطقة عازلة ال �شريط � ً
آمنا
خاض األميركيون واألتراك صراعا ً مزدوجا ً في ما بينهما من جهة ،وما بينهما
معا ً وسورية وروسيا وإيران معا ً من جهة مقابلة ،في قلب ثنائية عنوانها الحرب
على اإلرهاب والحرب على سورية.
الجبهة األولى لالشتباك كانت تركية أميركية يظللها مفهوم أميركي متيقن
من وصول الحرب على سورية إلى طريق مسدود ،وأن ال أمل يرتجى من الرهان
على معارضة يس ّمونها معتدلة ،وال الرهان على مقاتلي «القاعدة» بمس ّمياتهم
المختلفة ،وقد صاروا هم سبب الكارثة المرعبة ألميركا ،بعد أن سهّلت وغطت
قيام تركيا والسعودية بتمويلهم وتسليحهم واستجالبهم بوهم إسقاط الرئيس
األسد ،فما سقط األسد ،وصار هؤالء دولة ّ
تقض مضاجع الغرب وتهدّد إذا بلغت
السعودية ،حيث بيئتها الحاضنة الفكرية والدينية ،بتهديد االستقرار في العالم
كله مع حجم السوق النفطية السعودية وعائداتها المالية ،لكن أميركا ال تريد نصرا ً
لسورية من هذا اإلقرار والتعديل في األولويات ،لذلك ستبقى تتحدث بلغة سلبية
عن سورية وتدعم مس ّمياتها بالمعارضة المعتدلة ،وتدعم تركيا والسعودية في
مشاغباتهم عبر «النصرة» و»داعش» على سورية ،من دون تبديل األولوية بأنّ
اإلرهاب هو العدو األول ،ولو كانت سورية مستفيدة ضمنيا ً من هذه الحرب ،فلن
تتح ّول التقاطعات معها إلى تحالف يشرعن نصر الرئيس السوري بشار األسد.
الموقف التركي كان يص ّر على توظيف «داعش» في استنزاف سورية ،واعتبار
أنّ الحرب على سورية ال تزال األولوية ،والحرب على «داعش» لضبطها وليس
إللغائها ،واعتبار «النصرة» حليفا ً ممكنا ً مرة موضعيا ً ومرات أكثر من ذلك ،ويبني
األتراك على ذلك سعيا ً مستمرا ً لتوريط األميركيين بخطوات عملية عدائية ض ّد
تؤسس لنفوذ تركي مستقبلي ،وتحفظ
سورية ،لتحقيق اختراقات في جغرافيتها ّ
لتركيا وضعا ً تفاوضيا ً حول مستقبل سورية ،وورقة ضاغطة في العالقة مع إيران
كقوة إقليمية منافسة.
الجبهة الثانية كانت بين أميركا وتركيا ومعهما السعودية وفرنسا ومع الك ّل
وراء الستار وأمامه أحيانا «إسرائيل» في ضفة ،وفي الضفة المقابلة سورية
ومعها إيران وروسيا ومعهم المقاومة ورأس حربتها حزب الله ،ومحورالحراك من
جهة سعي تركي سعودي إلى حجز موقع في الخريطة الجديدة للشرق األوسط،
الذي تبدو إيران فيه شريكا ً رئيسيا ً لك ّل من أميركا روسيا ،وتبدو معها سورية
العبا ً معترفا ً به ،كما تبدو مقاومة حزب الله العبا ً إقليميا ً حاسما ً في الحرب
تجسد في سعي أميركي لمالقاة اإليراني
على اإلرهاب ،لكن محور الحراك اآلخر
ّ
والروسي في منتصف الطريق للوصول إلى التسويات األكبر ،بتخفيف وطأة
العداء لسورية وحزب الله ،خصوصا ً في ظ ّل عدم وجود خارطة طريق إلضعافهما
من جهة ،ولفاعليتهما مقابل عدم فاعلية حلفاء اميركا في الحرب على اإلرهاب من
جهة أخرى.
هنا وقعت التسوية واإلشكالية في آن ،واصل السقف التركي انخفاضه لمالقاة
األميركي ،لحصر المطالبة بدال ً من اإلصرار على إسقاط الدولة السورية ،بطلب
منطقة عازلة ،ووصل األميركي برفع سقفه من التعايش مع الدولة السورية تمهيدا ً
لشرعنة شراكتها بالواسطة ،إلى صيغة شريط آمن.
الفرق بين الطرحين األميركي والتركي ،أنّ المنطقة العازلة هي عمق جغرافي
في سورية بعشرات الكيلومترات ،لكلمة س ّر هي الحظر الجوي الذي سيؤدّي كما
قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس األركان األميركي إلى حرب مفتوحة ،والشريط
اآلمن هو مساحة رقيقة من بضعة كيلومترات تنتشر فيها وحدات المعارضة
المسلحة المدعومة من أميركا وتركيا وتتغاضى عنه الدولة السورية بالتراضي أو
بالخوف من التصادم.
حسم األمر بالبيان الروسي السوري المشترك ،والحقا ً بكالم الرئيس األسد
لمجلة «باري ماتش» ،أنّ غارات التحالف ليست شرعية وال قانونية وفوق ذلك بال
جدوى ،يعني ذلك أنّ سورية ستوقف التغاضي عن الغارات التي يش ّنها التحالف
داخل األراضي السورية.
تراجعت واشنطن بنصيحة قادة جيوشها ،بوصف المعنى العسكري للكالم
الجديد المؤكد ،بالتمهيد لرفع الغطاء عن الغارات ،والنصيحة هي عدم التو ّرط في
ما قد يؤدّي إلى جعل الطائرات األميركية هدفاً ،بذريعة صدفة عدم تنسيق كاف،
فتنطلق معه أول وجبة صواريخ دفاع جوية سورية ،وتنتهي بسقوط طائرة أو
أكثر ،ألنّ ذلك سيعني إما سقوط هيبة الدولة األعظم في العالم في حال الصمت ،او
التو ّرط في حرب ال حدود للتوقع بصدد مداها ونتائجها إنْ كان القرار هو الردّ.

«توب نيوز»

«�إ�سرائيل» وال�شراكة مع «الإخوان»
طالبت صحف «إسرائيلية» عديدة القيادة السياسية بفتح حوار لشراكة
استراتيجية مع «اإلخوان المسلمين» كتنظيم عالمي.
مب ّررات الحوار أنّ اإلخوان:
سيبقون في مصر التنظيم الوحيد الذي يملك تأييد ثلث المصريين وأنّ أيّ
حكم في مصر ليس ضمانة لـ»إسرائيل» بقدر تنظيم فاعل ووازن ،ويجب إدارة
ثنائية العالقة بين حاكم مصر واإلخوان لضمان أمن «إسرائيل».
أسست لتفاهمات أنقرة عام  2008ش ّرعوا كامب
بفتوى القرضاوي التي ّ
ديفيد ،وهذه شرعية دينية للسالم تعادل شرعية مقاومة حزب الله.
يقودون غزة وستبقى بيدهم لزمن غير قصير.
في الضفة الغربية تنظيم فاعل بدليل االنتخابات التشريعية الفلسطينية.
عبر الحركة اإلسالمية ف��ي أراض���ي الـ 48لعبوا دورا ً ف��ي كبح تأييد
الفلسطينيين لسورية وحزب الله.
بحكومات مؤيدة في تركيا وقطر حليف موثوق.
األش ّد أهمية أنّ األردن كيان ّ
هش وضعيف ومهدّد بالسقوط ووحدهم مهيأون
لتسلّم الحكم فيه.
أنّ «إسرائيل الكبرى ثنائية القومية الدينية» يهودية  -إسالمية تض ّم األردن
والضفة وغزة وأراضي الـ 48يمكن التشارك في حكمها مع اإلخوان بامتدادها
نحو تركيا وقطر وبرعاية أطلسية.

التعليق السياسي
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نظرة ا�ست�شرافية على �سباق الرئا�سة :الحملة تنطلق
دخلت الواليات المتحدة رسميا ً موسم أعياد نهاية السنة ،الميالد
ورأس السنة ،مما ح ّد من حجم مشاركة النخب السياسية والفكرية .بيد
انها خصصت حيّزا ً ال بأس به لمناقشة إقالة وزير الدفاع تشاك هيغل
وترشيح خلفه آشتون كارتر.
سيستعرض قسم التحليل مسألتي حيثيات ترشيح آشتون كارتر
ومحورية الدور المع ّول عليه؛ وكذلك اصطفاف المرشحين لدخول
جولة السباق الرئاسي وإلقاء الضوء على أعدادهم وميزاتهم وعيوبهم
ايضاً .تجدر اإلشارة الى تباين عدد المرشحين لدى الحزبين؛ اذ ينعم
ويعج
الحزب الديمقراطي بعدد محدود من المرشحين األوفر حظاً،
ّ
الحزب الجمهوري بعدد أكبر من المتنافسين على دخول حلبة السباق
الرئاسي.

االستراتيجية األميركية في المنطقة

نبّه معهد الدراسات الحربية الى تراجع قدرة الواليات المتحدة على
ش ّن الحروب «بكفاءة» ،واوضح انه بعد انقضاء نحو  15عاما ً على
هجمات الحادي عشر من أيلول  ،2001برزت على السطح «معاناة
الواليات المتحدة من اإلعياء لشن الحروب ،ال سيما انها تركز بشكل
اساسي على االنتصار في المعارك» .وحذر من مثالب ذاك «التكتيك...
ان خسارة الحرب أش ّد بغضا وكراهية ».وحث صناع القرار على «تركيز
األنظار ليس في بعد القتال الحربي فحسب ،بل في القدرة على ش ّن
الحروب ...كما فعلنا سابقا ً في الحرب العالمية الثانية».

سباق الحملة الرئاسية

انطلقت االصطفافات السياسية وحمالت التبرع
المالية مبكرا ً في المشهد السياسي االميركي ،ويتسابق
الراغبون لحجز مكان لهم في االنتخابات الرئاسية
التي تتطلب تمويالً ماليا ً يصل الى عشرات ماليين
ال��دوالرات؛ دشنها السيناتور عن تيار حزب الشاي،
تيد ك��روز ،بعقده لقاءات مع مم ّولين يهود لحملته
االنتخابية؛ وكذلك فعل أخرون لضمان التمويل المالي.
اضافة إلى ذل��ك ،تزاحم البعض اآلخ��ر لحشد الدعم
جس نبض االنتخابات للحزبين،
الشعبي في واليات
ّ
وفق التقليد االميركي :الحزب الديمقراطي في والية
نيو هامبشير ،والجمهوري في والية ايوا ،استعدادا ً
للمؤتمر السنوي لكليهما العام المقبل.
منذ انفضاض االنتخابات النصفية في تشرين
الثاني الماضي ،دخ��ل المشهد السياسي االميركي
مرحلة إط�لاق العنان للمرشحين والطامعين في
منصب الرئيس اطلق عليها «الفصل السفيه »،فضالً
عن التقلب السريع في التنبّؤ بأبرز المرشحين عن
الحزبين وحظوظهم .توقيت إع�لان المرشحين عن
دخولهم الرسمي تنطوي عليه جملة من االعتبارات
والحسابات المتشابكة ،ليس أقلها االستناد الى دعم
مالي ثابت؛ والشروع في تشكيل لجان استكشافية
لفحص مدى تق ّبل الجمهور االنتخابي تمت ّد لبضعة
شهور قبل الغربلة االولى والتدقيق في النتائج يليها
إعالن الترشيح.
الحزب الديمقراطي ،من جانبه ،يض ّم عددا ً محدودا ً
من المرشحين والمحتملين :هيالري كلينتون في
المركز االول ،ينافسها ك ّل من :السيناتور عن والية
فرجينيا جيم وي��ب ال��ذي ع��ارض ق��رار غ��زو العراق
ويح ّملها مسؤولية التصويت على القرار؛ السيناتور
اليزابيث وورين المحسوبة على جناح يسار الحزب
الديمقراطي؛ وربما الحاكم السابق لوالية ماريالند
مارتن اومالي .تجدر اإلشارة الى «انّ نائب الرئيس جو
بايدن سيتردّد قبل دخوله السباق مقابل هيالري»،
كما يسود االعتقاد بين زعماء الحزب الديمقراطي.
يعج بالطامعين
المشهد في جانب الحزب الجمهوري ّ
من ذوي خلفيات متباينة وخليط من حكام واليات
حاليين وسابقين ،وأعضاء في مجلس الشيوخ ،اذ بلغ
العدد ما يناهز  10مرشحين .من نافل القول ان البحث
التالي سيركز على أه ّم المرشحين الحائزين على قدر
ما من اإلجماع وحظوظهم في السباق إلى حين انعقاد
المؤتمر الحزبي واختياره احدهم.
نظرا ً إلى كثافة عدد المرشحين داخل اوساط الحزب
الجمهوريُ ،و ِ
صف السباق المقبل بأنه األغنى في عدد
المرشحين يمثلون توجهات متعدّدة ،ال سيما تيار
حزب الشاي األش ّد تطرفا ً وعنصرية .أبرز المرشحين
نجل الرئيس األسبق جورج بوش ،وشقيق الرئيس
السابق جورج بوش االب��ن ،جيب بوش ،الذي شغل
منصب حاكم والي��ة فلوريدا بنجاح ،ويُحسب على
التيار المعتدل في الحزب الجمهوري ،ويتمتع باإلرث
السياسي آلل ب��وش ويحظى بتأييد كبرى شركات
الطاقة وصناعة السالح .في الجانب المقابل ،يعرب
عدد من المتنفذين في الحزب الجمهوري قلقهم من
تجديد «ساللة آل بوش» ووراث��ة المنصب الرئاسي
ولو باالنتخابات.
وك��ع��ادة السياسيين والمخضرمين منهم بشكل
خ��اص ،يجهد المرشحون إل��ى ع��دم ارت��ك��اب أخطاء
بديهية تض ّر بحمالتهم االنتخابية .ولم يش ّذ جيب
ب��وش ع��ن ذل��ك ،اذ ص�� ّرح مطلع االس��ب��وع انّ حزبه
بإمكانه الفوز بمنصب الرئيس «م��ن دون االستناد
الى دعم التيار المحافظ داخله» ،مما سيشكل شبحا ً
يالحقه وينذر بعزوف المحافظين عن دعم ترشيحه.
على الرغم من تلك المخاطرة ،يع ّد جيب بوش احد
أصحاب أوفر الحظوظ للسباق االنتخابي.
ومن ضمن المرجح دخولهم السباق مرشح الحزب
السابق ميت رومني ،والذي يُعتقد بأنّ لديه نية جدية

مصر

اعرب معهد كارنيغي عن عدم رضاه لقرار المحكمة المصرية
تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ،معتبرا ً ما جرى انه «انتصار
لالستراتيجية السعودية لقطع الطريق على ثورة عام  2011واستعادة
الحكم العسكري المستبدّ »...وحذر المعهد من تداعيات انخفاض اسعار
النفط على قدرة السعودية «تمويل بقاء ضباط الجيش المصري في
السلطة» ،على الرغم من تصريحات األمير متعب بن عبدالله بأنّ بالده
«ستدعم المؤسسات الشرعية في مصر مهما كلف الثمن».

عنصر جديد على رأس البنتاغون

أوضحت مؤسسة هاريتاج انّ االزمة الناجمة عن إقالة وزير الدفاع
تشاك هيغل «تشير الى انّ جذرها يقع في البيت االبيض ...الذي يتعيّن
عليه إقصاء مجلس األمن القومي من إدارة وبلورة السياسة الدفاعية»
للبالد .وأضاف «انّ الخلل الوظيفي الناجم عن جهود الطاقم الضيّق
التحكم بمفاصل التوصيات المقدمة إلى الرئيس يق ّوض مهام الوزراء
االساسيين ،بمن فيهم وزير الدفاع »،حاثا ً الرئيس اوباما على «بذل
جهوده لتذليل تلك العقبات ...واتاحة الفرصة» لوزير الدفاع أداء مهامه
بفعالية.
اما معهد كاتو فقد اعتبر األولوية التي ينبغي على وزير الدفاع المقبل
العمل عليها هي «ادارة ميزانية الدفاع عوضا ً عن شن الحروب» ،واوضح
«انّ المرشح للمنصب آشتون كارتر باستطاعته اإلشراف على وإدارة

لخوض السباق الرئاسي مرة اخرى ،خاصة انْ أخفق
الحزب الجمهوري في فرز مرشح يميل إلى االعتدال
والوسطية.
أف���رزت التجربة السياسية االميركية ع���ددا ً من
المرشحين األكفاء للمنصب الرئاسي من بين حكام
ال��والي��ات .وم��ن الشخصيات المرجحة حاكم والية
تكساس الجمهوري ،ريك بيري ،المحسوب على تيار
يقع بين المعتدلين والمتشدّدين في الحزب ،وشرع
في التوجه إلى شريحة االثرياء – خاصة في قطاع
الطاقة  -واستمزاجهم بغية ضمان تدفق الدعم المالي
لحملته .جدير بالذكر انه خلف ج��ورج بوش االبن
في المنصب ،منذ  14عاماً ،وباستطاعته استغالل
مستوى العيش الرغيد الذي تنعم به والية تكساس
للداللة على صوابية برنامجه االقتصادي .ما يؤرق
ه��ذا النجم الصاعد االتهام القضائي الجاري ضدّه
باستغالل منصبه للتهديد باستخدام حق النقض
– الفيتو؛ والذي يعتبر مؤيدوه أن دوافعه سياسية
بامتياز ترمي الى وضع ح ّد لطموحاته الرئاسية.
حاكم والية ويسكونسن ،سكوت ووكر ،ايضا ً لديه
طموحات انتخابية ،ال سيما لتيقنه من ثقة الناخبين
ال��ذي��ن ج����دّدوا انتخابه ف��ي المنصب مرتين وهو
الجمهوري ال��ذي يتربّع على أعلى منصب في والية
أغلبيتها من الديمقراطيين .يصنف ووكر في معسكر
المحافظين المتشدّدين في الحزب ،وقد عزز سمعته
من خ�لال تصدّيه ال��ح��ازم ورف��ض مطالب النقابات
العمالية في الوالية والفوز عليها .من المرجح ان يبقى
ووكر ضمن دائرة استهداف النقابات العمالية في طول
وع��رض ال��والي��ات المتحدة في ايّ جولة انتخابات
مقبلة.
الشخصية التي تحظى باهتمام إعالمي معتبر هي
حاكم والية نيوجيرسي الجمهوري كريس كريستي،
الذي يمثل التيار التقليدي األوسع انتشارا ً في الحزب
الجمهوري ،ون��ال معارضة التيار المحافظ لعدم
تأقلمه مع مطالب المتشدّدين .جدير بالذكر انّ والية
نيو جيرسي تص ّنف من أش ّد الواليات معارضة لحرية
اقتناء السالح الفردي ،مما سيضع كريستي في عين
عاصفة قطاع واسع من جمهور اقتناء السالح الذي
عادة يصوت لمرشح الحزب الجمهوري.
من ضمن حكام الواليات المرجح ترشيحهم ،وانْ
ب��درج��ة وصخب أق��� ّل ،حاكم والي��ة لويزيانا بوبي
جيندال ،ذو أص��ول هندية (آسيوية) ،ربما كمرشح
لنائب الرئيس كح ّد أق��ص��ى .دخ��ول جيندال حلبة
السباق يضعه في موقع استقطاب الناخبين ذوي
االأص��ول االسيوية ،خاصة أنّ غالبيتهم فقدت األمل
بالرئيس اوباما.
كما ي��رج��ح ان��ض��م��ام ح��اك��م والي���ة نيو مكسيكو
الجمهورية ،سوزانا مارتينيز ،من أص��ول التينية،
للسباق الرئاسي استنادا ً إلى الدعم الواسع الذي
تلقته من الغالبية الديمقراطية في االنتخابات األخيرة
لواليتها .مارتينيز ايضا ً مرشحة محتملة لمنصب نائب
الرئيس ،اسوة ببوبي جيندال.
ّ
يتبق سوى شخصيتين مثيرتين للجدل داخل
لم
الحزب الجمهوري :السيناتور ران��د ب��ول عن والية
كنتاكي؛ والسيناتور المتشدّد عن والية تكساس تيد
يصنف بول ،كما والده السياسي المتقاعد
كروز.
رون بول ،بالميل إلى التيار الليبرالي ،وفق تعريفات
ال��ح��زب الجمهوري ،وه��و م��ن أن��ص��ار ال��دع��م الفاتر
ل��ـ»إس��رائ��ي��ل »،وي��ن��ادي بتقليص حجم المؤسسات
الحكومية المركزية .شعبيته تلقى صدى معتبرا ً داخل
أوس��اط الجيل الشبابي في الحزب الجمهوري .أه ّم
نقاط الضعف لراند بول تتمثل في سطحية تجربته
وخبرته السياسية التي ستصبح مادة دسمة للهجوم
عليه.
من ميزات راند بول قدرته على توسيع قاعدة الدعم
لتض ّم عددا ً من التجمعات الديمقراطية والمستقلين،
واألوس���اط الشابة واالق��ل��ي��ات .يتع ّمد ب��ول حضور
لقاءات سياسية الطابع تبتعد عن الترحيب بممثل

ميزانية البنتاغون الضخمة» ،وكذلك «إبراز رئيس هيئة االركان مارتن
ديمبسي الى الواجهة إليجاد التبريرات لكيفية انفاق تلك الموارد» .وأشار
المعهد ايضا ً الى «تب ّرم الصقور داخل وخارج الكونغرس من انتقاد
قرارات القادة العسكريين »،خاصة انّ توجه ديمبسي «إلسداء النصائح
ض ّد انخراط اوسع للواليات المتحدة في شن الحروب ،سيكون بمقدوره
التأثير على مفاصل السياسة الخارجية افضل من نظرائه من المدنيين –
بمن فيهم آشتون كارتر».
اعتبر معهد المشروع االميركي انّ العقبات التي تواجه البنتاغون العام
المقبل «ينبغي على الكونغرس (الجديد) توفير الحلول لها ...خاصة انه
المسؤول الرئيس عن زيادة كلفة القوات المسلحة في اعادة بناء نفسها».
واوضح انّ الكونغرس «دأب عاما بعد آخر على رفض توصيات البنتاغون
بابطاء معدالت النمو في ميزانية وزارة الدفاع ...مما استدعى األذرع
المعنية في البنتاغون اللجوء إلى اإلنفاق على المتطلبات على حساب
اولويات اخرى».
شدّد معهد هدسون على ضرورة تحلي وزير الدفاع المقبل بالقدرة
والجرأة إلدارة شؤون وزارته بمفرده وإعادة تصويب المسار ...ال سيما
انه ليس بوسعه االعتماد على مساندة من جانب البيت االبيض او طاقم
مجلس األمن القومي ».وحث القادم الجديد على «م ّد الجسور للكونغرس
الجديد بأغلبية للجمهوريين الذين يدركون تداعيات كلفة تخفيض موازنة
الدفاع ...ووضع ح ّد لمسار اقالة الضباط الكبار « ...والذين سنكون في
أمس الحاجة إلى خبراتهم في مرحلة اعادة بناء القوات العسكرية بعد
ّ
والية (الرئيس) اوباما».

عن الحزب الجمهوري ،ويتبنى بعض مطالب القاعدة
الديمقراطية ،األمر الذي كلفه استعداء التيار التقليدي
المؤسساتي في الحزب.
ّ
اما تيد كروز المغرم باالهتمام اإلعالمي وهوس إثارة
الفتن والقالقل داخل مجلس الشيوخ ،نال مقعده بدعم
تيار حزب الشاي عام  ،2012ويتعيّن عليه منافسة
حاكم والي��ة تكساس ري��ك بيري لكسب الناخبين.
استطاع كروز استعداء التيار التقليدي والمؤسساتي
ف��ي ال��ح��زب ب��اك��راً ،ال سيما زع��ي��م األغلبية ميتش
ماكونيل ،مما قد يشكل ميزة تخدم أهواءه االنتخابية.
السيناتور عن والي��ة فلوريدا ،م��ارك روب��ي��و ،ذو
أصول كوبية ،أعرب ايضا ً عن طموحه دخول السباق
الرئاسي وكان على وشك الفوز بدعم تيار مؤثر داخل
الحزب إلى حين إع�لان اصطفافه إلى جانب إدخال
إصالحات على قوانين الهجرة ،الذي يرفض الحزب
الجمهوري إخضاعه للنقاش .من المرجح انّ روبيو
سيواجه مرحلة قاسية لنيل رضى قيادة الحزب.
الحاكم السابق لوالية اركنساس ،مايك هاكابي ،من
ضمن المرشحين األق ّل حظا ً بالبقاء طويالً في السباق
الرئاسي ،على الرغم من تأييد قاعدة المحافظين له.
يشاطره المرتبة الطبيب بن كارسون ال��ذي تنطح
للرئيس اوباما علنا ً خالل مأدبة إفطار جماعية أكسبته
شهرة قصيرة األج��ل ،بيد انّ موقفه المؤيد لفرض
قيود على اقتناء السالح الفردي سيضعه في دائرة
استهداف التيارات المعارضة األخرى داخل الحزب.
العضو اآلخر في تلك القائمة المرشح السابق لمنصب
نائب الرئيس ،بول رايان.
ف��وز ال��ح��زب الجمهوري بأغلبية مناصب حكام
الواليات ،وتجديد دماء القاعدة االنتخابية وحماسة
الناشئة ،س��ت��ؤدّي ال��ى دخوله السباق االنتخابي
بنشاط وحيوية ،الختيار المرشح األفضل لمنافسة
هيالري كلينتون – كما يعتقد.
الحزب الديمقراطي يم ّر في أوضاع صعبة ال يُحسد
عليها ،اب��ت��داءا ً من خسارته ع��دد من مناصب حكام
الواليات ،وانتهاء بالتدهور المستم ّر لشعبية الرئيس
اوباما التي أضحت عبئا ً أمام اي مرشح يطمح بالفوز
بأصوات شريحة المستقلين والمتردّدين من الناخبين.
كما ال يجوز إغفال عامل عمر المرشح ،اذ يفتقد الحزب
فتي يستطيع إلهاب حماسة
الديمقراطي إلى عنصر
ّ
القاعدة االنتخابية .السيدة كلينتون ،المرشح األقوى،
ستبلغ  69عاما ً يوم االنتخابات المقبلة.
عند األخذ بعين االعتبار قدرة كلينتون على حشد
قطاع المرأة لتأييد ترشيحها ،يبرز ع��دد من نقاط
الضعف :قطاع الناخبين المستقلين ال يكنّ لها الود،
د ّل��ت عليه خسارة بعض المرشحين الذين دعمتهم
علنا ً في الجولة الماضية .كما انها ضحية زالت لسانها
المتعددة ،خاصة أثناء جولتها لتسويق كتابها الجديد
مطلع العام الجاري التي اعتبرت كارثة بك ّل المقاييس؛
ولم تعد قادرة على استقطاب سوى عدد محدود من
الناشطين في حمالتها المتعددة.
من بين ثوابت حملتها االنتخابية المرتقبة حضور
مميّز لزوجها الرئيس األسبق بيل كلينتون المشهود له
بمهاراته الخطابية وجاذبيته في استقطاب الجمهور،
بيد انّ أعباء سياساته السابقة ،وفضائحه ايضاً،
ستفرض عليها إبقاءه بعيدا ً عن األنظار؛ فضالً عن
نضج الناخبين السابقين قبل  20عاما ً الذين ينظرون
إلى الزوجين كلينتون كجزء من الماضي وليس من
طموح المستقبل المفروض.
ال زال بعض الشخصيات المؤثرة داخ��ل الحزب
الديمقراطي غير راضين عن سجلها وأدائها .أحدهم
حاكم والية ماساتشوسيتس الديمقراطي األسود ديفال
باتريك ،الذي وصف تلك األعباء وحتمية ولوج هيالري
كلينتون حلبة السباق الرئاسي بأنها «تثير اشمئزاز
الناخبين ».واوضح في مقابلة متلفزة انّ «الجمهور
االميركي يطلب ،بل ينبغي ان يطالب ،مرشحيه بنيل
المنصب بعرق جهودهم ...وإقناع الناخبين بأهلية
ترشيحهم للمنصب في الوقت المناسب».

أشار عدد من استطالعات الرأي الحديثة الى أفول
نجم وحتمية ترشيح الحزب الديمقراطي لكلينتون،
بينما تف ّوقت على خصمها الجمهوري المفترض بنسبة
ضئيلة لم تتع ّد  4نقاط مئوية .تستند المرشحة
كلينتون في تسويق أهليتها إلى منصب الرئاسة الى
تجربتها «الغنية» في منصب وزيرة الخارجية ألربع
سنوات ،بيد انها لن تستطيع المجاهرة بإنجازات
حقيقية ملموسة.
خصم كلينتون المحتمل ،لكنه غير مرجح ،هو نائب
الرئيس جو بايدن الذي يبرز كخلف طبيعي للرئيس
اوباما ،ال سيما ان تاريخه حافل بالخبرة سواء أثناء
عضويته الطويلة في مجلس الشيوخ او في منصبه
الراهن .بايدن ايضا ً سيبلغ من العمر  73عاما ً عشية
االنتخابات الرئاسية المقبلة ،ويشتهر بزالت لسانه
المتكررة.
لو اطحنا جانبا اهمية كلينتون وبايدن ،ك ّل بميزاته
وعالته ،تتضح سطحية مشهد الحزب الديمقراطي
السياسي .السيناتور المستق ّل المشاكس عن والية
فيرمونت ،بيرني ساندرز ،يراوده حلم دخول السباق
الرئاسي كمرشح مستق ّل غير تابع للحزب الديمقراطي.
يعتنق ساندرز الفلسفة االشتراكية ويحظى باحترام
وتأييد واسع بين تيار اليسار في الحزب الديمقراطي،
تدعمه قاعدة عريضة من المم ّولين الصغار ،وربما لن
يستطيع مجاراة مم ّولي حملتي جيب بوش وهيالري
كلينتون .التيار التقليدي المسيطر على الحزب
الديمقراطي يتوجس من ساندرز وتوجهاته السياسية
التي تنذر بخسارة مرشحه أمام الحزب الجمهوري.
من ضمن المص ّنفين على يسار الحزب الديمقراطي
ايضا ً تبرز السيناتور اليزابيث ووري��ن ،ال سيما انها
تتمتع بالحيوية وال��ن��ش��اط وصغر السن مقارنة
بكلينتون وبايدن .بحكم كونها امرأة ايضا ً من شأنها
إيقاظ حماسة قطاع المرأة العريض ،بيد انّ توجهاتها
السياسية تماثل س��ان��درز ف��ي اعتدالها ومحاباة
القطاعات االجتماعية المسحوقة والمه ّمشة.
لو جاءت نتائج االنتخابات النصفية مغايرة للنتائج
الراهنة وف��وز بعض مرشحي الحزب الديمقراطي
ألصبح لزاما ً علينا إيالء اهتمام كاف للسيناتور عن
والي��ة ك��ول��ورادو ،م��ارك ي��ودال ،المرشح األق��وى بعد
كلينتون ،الذي كان يع ّول عليه لتبوء منصب عالي.
السيناتور عن والي��ة فرجينيا ،جيم وي��ب ،ربما
سيثبت انه المرشح األقوى في السباق المقبل ،ال سيما
انه يتمتع بسجل الخدمة العسكرية كضابط في سالح
مشاة البحرية ،المارينز ،ويعتبر من تيار المعتدلين
في الحزب الديمقراطي .بيد انّ القواعد الحزبية ال
تشاطره توجهاته المتباينة مع الطموحات الشعبية.
في خانة حكام الواليات يبرز الحاكم السابق لوالية
ماريالند ،مارتن اومالي ،الذي يتمتع بسجل ناصع من
اإلنجازات ويحسب كأحد أقطاب التوجهات الليبرالية
الصلبة ف��ي ال��ح��زب .خ��س��ارة مرشحه لخالفته في
المنصب ق��د ت��ق�� ّوض حظوظه بين اوس��اط القاعدة
الديمقراطية والليبرالية.
الحزب الديمقراطي في وضعه الراهن ال تنقصه
المآزق والمتاعب المتراكمة ،لع ّل ابرزها عزوف جمهور
الناخبين عن دعم وتأييد الرئيس اوباما وقادة حزبه،
فضالً عن انّ معظم المرشحين المحتملين لسباق
الرئاسة ساندوا الرئيس وبرامجه ،ال سيما البرنامج
األش ّد إثارة للجدل برنامج الرعاية الصحية الشامل،
او باماكير.
تداعيات المشهد السابق ستترك آثارها على الجيل
الناشئ من الناخبين والمرشحين على السواء ،ال سيما
اولئك الذين يراودهم احتمال دخول الحملة االنتخابية،
بل قد يُدفع البعض الى إخالء الساحة «لجيل مضاربي
السياسة القدامى» ،ومواجهة الخسارة امام مرشح
الحزب الجمهوري .استنادا ً إلى ذلك التوجه ،يصبح
لزاما ً على قادة الحزب إفساح المجال لبروز جيل شاب
النتخابات الرئاسة األبعد عام  ،2020والذي سيحظى
بالضرورة بحظوظ نجاح أوفر من التركيبة الراهنة.

حظوظ �آ�شتون كارتر لم�صادقة الكونغر�س على ت�سلمه وزارة الدفاع
انفرجت أسارير الساسة والمتنفذين في واشنطن لترشيح الرئيس
اوباما آشتون كارتر لمنصب وزي��ر ال��دف��اع ،وانهالت عليه آي��ات الثناء
والتبجيل لكفاءته العالية ،ال سيما خلفيته االكاديمية في حقل الفيزياء
النظرية ،وكرسيه للتدريس في جامعة هارفارد العريقة ،واختصاصه في
مجال األسلحة النووية ،على الرغم من خل ّو سجله من الخدمة العسكرية
وشح خبرته في شؤون الشرق االوسط ع ّوضها
بخالف سلفه تشاك هيغل،
ّ
اختصاصه في الشؤون السوفياتية واألسلحة النووية بمجملها.
شغل كارتر منصب نائب وزير الدفاع في عهد الرئيسين بيل كلينتون
وب���اراك اوب��ام��ا ،وال ي��زال مق ّربا ً من صناعات االسلحة .تميّز بمواقفه
المتشدّدة ض ّد «الدول المارقة( »،اي ّالخارجة عن الطاعة الميركا) في ما
يتعلق باألسلحة النووية ،كوريا الشمالية واي��ران ،وباستطاعته تنفيذ
خطاب معسكر الصقور للعدوان على ايران ان تتطلب األمر .ما يعزز هذا
االحتمال دراسة نشرها عام  2008يحث فيها صناع القرار على «مواصلة
البحث في امكانية شنّ غارات جوية ض ّد البنية التحتية النووية إليران».
ايضا ً شارك كارتر وزير الدفاع األسبق ،ويليام بيري ،في دراسة عام 2006
طالبا فيها واشنطن بشنّ غارات جوية تستهدف صواريخ كويا الشمالية
العابرة للقارات ،من طراز تيبدونغ ،باستخدام «صواريخ كروز تطلق من
الغواصات» األميركية.
الدوائر السياسية والعسكرية النافذة في واشنطن ال يساورها شك في
حتمية تباين آراء كارتر مع توجهات وسياسات الرئيس اوباما ،ال سيما مع
طاقم مجلس األمن القومي ،وثيق الصلة والوالء للرئيس اوباما ،مما ينذر
بتكرار تجربة الوزير المقال تشاك هيغل.

تضخم طاقم مجلس األمن القومي في عهد الرئيس اوباما ،وصل الى
ومختص ،األمر الذي يلقي الضوء على
الذروة ويض ّم زهاء  400مستشار
ّ
هاجس الرئيس اوباما االحتفاظ بالقرار النهائي بين يديه في عدد من
الملفات والقضايا المتنامية ،وتفادي تعدد اآلراء واألهواء داخل هذا العدد
الكبير من االختصاصات.
اكثر ما يقلق خصوم الرئيس اوباما في جانب ه ّمه «التحكم بمركزية
صناعة القرار »،هو إدراك الحكومات األخرى طبيعة التوازنات الراهنة
ونزعها إلى تفادي العمل مع األجهزة االميركية االخ��رى ،بما فيها وزارة
الخارجية ،وحصر تحركاتها في الطاقم األساسي لمجلس األمن القومي
طمعا ً في طلب و ّد الرئيس اوباما؛ على الرغم من عدم قدرة المجلس البنيوية
التعامل بكفاءة مع ملفات وقضايا خارج اختصاصه.
يشير الخصوم الى تجربة العام الماضي لمجلس األمن القومي ،المخ ّول
بإجراء دراسات مع ّمقة في البعد االستراتيجي للمصالح االميركية ،وتوفير
قراءة مستقبلية لألجهزة الحكومية المعنية ،فرض عليه تشتيت جهوده
وإغراق طاقمه بمهمة إصدار نحو  500دراسة «عبثية» موجهة إلى الصف
األول من طاقم مجلس األمن القومي وأعوانه أثناء انعقاد جلساته .يشار
في هذا الصدد الى الدور المركزي لمستشاري الرئيس محدود العدد في
المجلس والذين عادة يتح ّملون مسؤولية بلورة المواقف والتأثير على
يخص األمن القومي بر ّمته.
الرئيس أوباما تبني توصياته في ما
ّ
جدير بالذكر انّ المرشح ك��ارت��ر ع��ارض سياسة اوب��ام��ا بانسحاب
القوات األميركية من العراق ،وطالب بإبقاء «قوات عسكرية معتبرة» بعد
االنسحاب عام  .2010استمرار التوتر بين البيت األبيض ووزارة الدفاع

«أمر حتمي »،كما يرجح العارفون بحقيقة العالقة؛ لع ّل أبرز القضايا هدف
الحرب الجارية على األراضي السورية والعراقية ،التي ستشغل بال وزير
الدفاع للسنتين المتبقيتين من والية الرئيس اوباما.
قبل إغ�لاق ملف النقاش بوزير الدفاع المرشح ،تنبغي اإلش��ارة الى
الكشف عن توجهاته السابقة قبل هجمات الحادي عشر من أيلول ،2001
التي نسب اليه توقع حدوثها منذ عام  ،1998بتفاصيل ومديات تواكب
حقيقة ما جرى.
نشرت دورية «فورين افيرز »،عام  1998دراسة مشتركة آلشتون كارتر
ونائب وزي��ر الدفاع األسبق جون دويتش ،ومستشار وزارة الخارجية
األسبق فيليب زيليكو ،تحذر من «تع ّرض الواليات المتحدة لحادث إرهابي
مفجع ...على غرار شبيه بحادثة االعتداء على بيرل هاربر ،والذي من شأنه
ان يشكل عالمة فاصلة في التاريخ االميركي لما قبل وبعد الحادث ».بل
تنبّأت الدراسة «بتدمير كامل وتام لمركز التجارة الدولي »،في نيويورك؛
وتوقعت إقدام الواليات المتحدة على تبني «إجراءات بالغة القسوة تهدّد
الحقوق المدنية العامة ،وتفسح المجال لمراقبة واسعة للمواطنين،
وتوقيف المشتبه بهم ،واستخدام القوة الفتاكة» بحق المواطنين.
ايضا ً ساهم آشتون كارتر في كتاب صدر عن جامعة هارفارد عام ،2001
جاء في القسم الخاص به ...« :تداعيات هجوم على ارض الوطن قد يصل
الى درجة مخيفة ومفزعة تعادل العمل العدائي ،ويتعيّن على حكومتنا
اإلعداد الفوري والتحضير لتهديد مستقبلي».
السؤال البديهي ال��ذي يبرز تلقائياً :كيف كان بوسع كارتر وأعوانه
«التنبّؤ» بدقة الهجمات والتداعيات قبل وقوعها بسنوات عدة؟

