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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

لماذا ا�س ُتدعي التحالف الدولي
على عجل �إلى باري�س؟
} حميدي العبدالله
عقد التحالف الدولي لمحاربة «داع��ش» بقيادة الواليات المتحدة
جلسة عاجلة في باريس ك ّرسها للبحث في االستراتيجية المعتمدة ض ّد
«تنظيم» داعش.
سببان رئيسان دعيا دول التحالف إلى عقد جلسة طارئة في باريس:
ـ السبب األول ،التقدّم ال��ذي حققه تنظيم «داع��ش» على جبهتي
الرمادي وتدمر ،وهذا التقدّم ،جاء على الرغم من الغارات الجوية التي
يشنها التحالف الدولي ض ّد بعض مواقع «داعش» ،والتي لم تؤ ّد إلى أيّ
نتيجة .فعلى الرغم من أنّ عمر التحالف تجاوز الـ 9أشهر إال أنّ الهجمات
الجوية التي ش ّنها على مواقع «داعش» لم تؤثر إطالقا ً على قوته ،وحتى
التقدّم الذي تحقق في عين العرب في سورية ومحافظة صالح الدين في
العراق جاء بفعل المقاتلين الذين انتشروا على األرض وليس نتيجة
وجهت لهذا التحالف،
لضربات التحالف الدولي .وثمة انتقادات حادّة ّ
بل ثمة من شكك بجديته في محاربة «داعش» ،وكان هذا التشكيك منذ
بدء العمليات الجوية ،لكن التقدّم األخير وسيطرة «داعش» على الرمادي
وتدمر ،أضفى فعالية استثنائية على هذه االنتقادات ،وبالتالي لم يعد
من الممكن تجاهل هذه الحملة المشككة بجدية التحالف الدولي ،ال سيما
وجه انتقادات حادّة إلى التحالف الدولي
أنّ رئيس الحكومة العراقية قد ّ
ّ
بغض النظر عن
واتهمه ليس فقط بالتقصير ،بل اتهم بعض أطرافه
الدعم المتعدّد األشكال الذي يقدّم إلى «داعش» من بعض دول المنطقة
التي تشارك نظريا ً في التحالف الدولي.
ـ السبب الثاني ،قناعة دول التحالف أنّ األم��ور ب��دأت تخرج عن
السيطرة بعد التمدّد الجديد لـ«داعش» ،ليس فقط ألنّ «داعش» حقق
هذه المكاسب ،بما شكل هزيمة لسياسة لتحالف الدولي وانتصارا ً عليه،
كما ألمح إلى ذلك رئيس الوزراء العراقي ،بل ألنّ القوى والدول التي كان
التحالف يسعى إلى ابتزازها عبر تواطئه أو ّ
غض النظر عن «داعش»،
اتخذت ق��رارات كبرى قلّصت هامش المناورة أمام الواليات المتحدة
ودول التحالف وأسقطت لعبة االبتزاز ،وتجلى ذلك في قرار الحكومة
العراقية باالستعانة بالحشد الشعبي الستعادة الرمادي وتحرير
محافظة األنبار ،ومعروف أنه حيث يتواجد الحشد الشعبي يتقهقر
النفوذ األميركي ونفوذ الدول التي تدور في فلك السياسة األميركية .كما
أنّ منظومة المقاومة ق ّررت زيادة حجم دعمها لسورية بما يمكنها من ص ّد
أيّ تقدم لتنظيم «داعش» داخل األراضي السورية.
أدّت هذه القرارات إلى تغيير حسابات دول التحالف ،ويمكن القول إنّ
هذه القرارات أسقطت سياسة االبتزاز واالستقواء بـ«داعش» للحصول
على تنازالت في سورية والعراق.
هذا الواقع الجديد هو الذي ساهم ،إضاف ًة إلى االنتقادات الموجهة
إلى التحالف ،بتسريع عقد لقاء باريس لمراجعة سياسة التحالف ض ّد
«داعش» .لكن ما الذي تمخضت عنه هذه االجتماعات ،وهل تغيّر دول
ّ
وتكف عن التواطؤ مع «داعش» ،أم أنّ مؤتمر
التحالف استراتيجيتها،
باريس ال يعدو كونه حملة عالقات عامة المتصاص واحتواء االنتقادات
الموجهة للتحالف بعد فشله في مواجهة «داعش» واإلرهاب؟
من خالل متابعة التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية فرنسا
عن حرب طويلة األمد مع «داعش» وما جاء في البيان الختامي ،يتأكد
أنّ لقاء باريس مج ّرد حملة عالقات عامة ال أكثر وال أق ّل ،ويظ ّل عبء
إلحاق الهزيمة باإلرهاب ،وعلى رأسه «داعش» ،من مسؤوليات منظومة
المقاومة والممانعة وحدها.
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ال�سيناتور جون ماكين واحتماالت النهاية :التهور والتطرف يالحقانه انتخابي ًا
تزامن بدء الفرصة السنوية مع احتفاالت «ذكرى
ال��ش��ه��داء» مطلع األس��ب��وع ال��م��ن��ص��رم ،مما انعكس
ايضا ً على حجم إص��دارات واهتمامات مراكز الفكر
واألبحاث األميركية المختلفة.
ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��داخ��ل االميركي فرضت نفسها
على سلم االول���وي���ات .سيستعرض قسم التحليل
مسيرة السيناتور ج��ون ماكين ،ف��ي سياق تغطية
سباق االنتخابات األميركية ،وح��ض��وره اإلعالمي
ونفوذه الطاغي في كافة مناحي السياسات االميركية
الخارجية والدفاعية أيضاً.
ماكين أعلن عن ترشحه لدورة أخرى في مجلس
الشيوخ ،بيد أنّ لوحة المرشحين أفضت الى تقدم
منافسين لماكين ،ال سيما عضو مجلس النواب
الحالية عن الحزب الديموقراطي ،آن كيركباتريك،
وتراجع شعبية ونجم ماكين بين صفوف ناشطي
الحزب الجمهوري لوالية اريزونا.

عودة إلى دموية «الربيع العربي»

اعرب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية عن
خيبة أمل االوساط السياسية االميركية والغربية مما
آلت اليه اوضاع بلدان «الربيع العربي» ...والتعويل
على دمقرطتها ».بل ان النتائج كانت مغايرة وأفضت
الى «عودة االوضاع السابقة» إلى حالها ،على الرغم
م��ن بعض ال��ت��ف��اؤل وال��ن��ج��اح النسبي ال���ذي سجلته
التجربة التونسية» .واضاف ان «تسلّم االسالميين
دف��ة الحكم في المغرب لم يفعل اال القليل للح ّد من
دور ونفوذ المخزن» السياسي الملكي في الحياة

السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��م��غ��رب .واردف انّ
«مصر تمثل اوضح المفارقات ...اذ اتت بأحد كبار
ال��ق��ادة العسكريين ال��ى س��دة ال��ح��ك��م» ،كما ينبغي
االق���رار بحجم التأييد ال��واس��ع للرئيس عبد الفتاح
«السيسي والمستبدّين االخرين في المنطقة» ،الذي
ي��ع��ود «ج��زئ��ي��ا ال��ى الخشية م��ن ال��ف��وض��ى ومجاهل
المستقبل ...فاستمرار العمليات اإلره��اب��ي��ة تذكر
المواطنين بضعف حالهم امام االرهابيين».

سورية

ش���دد معهد ك��ارن��ي��غ��ي ع��ل��ى ان���ه ال ي��ج��وز اعتبار
«الطائفية ج��زءا ً من الحل لسورية» ،خاصة في ظ ّل
التوزع الديموغرافي واالحتقانات الراهنة التي لو
قدّر لها النجاح في «انهيار الدولة السورية ،فإنّ تلك
االنقسامات ستترجم تفتيتا ً ألسس الدولة» ،وحذر
من اعتماد صيغة يجري تداولها في االروقة الدولية
راهنا ً ترمي الى تقسيم سورية على أسس طائفية...
بيد ان التجربتين اللبنانية والعراقية تشكالن شاهدا ً
ح��ي��اً» على بطالن ذل��ك التوجه اذ انّ «ح�� ّل الصراع
قصير األجل المذكور من شأنه ان يؤدّي إلى نزاعات
طويلة األمد في المستقبل».

فلسطين

ت��ن��اول معهد كارنيغي «ال��ص��دام��ات» بين حركة
ح��م��اس والتنظيمات السلفية «ال��ت��اب��ع��ة لما ُيسمى
ال��دول��ة االس�لام��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ،ال��ت��ي ت��ن��ذر بتصدّع
«العالقة المعقدة» بين الطرفين .واش��ار المعهد الى

انّ التنظيمات السلفية «ليست ظاهرة ج��دي��دة» في
غزة ،بينما شهد القطاع بروز تنظيمات تصف نفسها
«بالسلفية الجهادية ...قبيل االنسحاب االسرائيلي
ع��ام  ،»2005وح��اف��ظ��ت على «رواب����ط عقائدية مع
تنظيم القاعدة» .واوضح ان دور السلفية تعزز منذ
ال��ع��دوان الصهيوني ع��ام « 2014وص��ع��ود الدولة
االسالمية» في المنطقة .وحذر المعهد من تداعيات
«ال��ش��ل��ل ال��س��ي��اس��ي وت��ع��ث��ر إع����ادة اإلع���م���ار وتفاقم
ال��ح��ال��ة االق��ت��ص��ادي��ة» ف��ي ق��ط��اع غ���زة وانعكاساته
على «استقرار القطاع في المدى الطويل »...وحفز
المستائين والمتض ّررين االنضمام الى المجموعات
المتشددة.

إيران

��س��ن ال��ع�لاق��ات الثنائية ب��ي��ن اي����ران وروسيا
ت��ح ّ
مؤخرا ً كان موضع اهتمام معهد كارنيغي ،اذ اعتبر
التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب دف��ع االولى
«لتسريع خطواتها وت��ط��وي��ره��ا م��ع اي�����ران ...وفي
نفس الوقت خاب أمل ايران من التوصل سريعا ً الى
اتفاق نووي وازالة العقوبات االقتصادية المفروضة
ع��ل��ي��ه��ا» .ورأى المعهد ان���ه يتعيّن ع��ل��ى الجانبين،
الروسي وااليراني« ،اع��ادة النظر بقدراتهما الذاتية
لتطوير عالقة متعددة األبعاد ...والذهاب بها الى ما
بعد مرحلة تبادل اآلراء»...
اعرب معهد المشروع االميركي عن اعتقاده بأن
اي��ران «ال زال��ت راغبة في التوصل التفاق نووي...
بيد ان التحديات الجادة التي تواجهها من قبل تنظيم

داع���ش وال��ح��ك��ام ال��ع��رب تشكل ال��م��ح��رك الحقيقي
لسياسة اي��ران الخارجية في الوقت الراهن» .وحث
صناع ال��ق��رار ف��ي واشنطن على ع��دم االستخفاف
«ب��ال��م��دى ال���ذي يمكن ل��ط��ه��ران ال��ذه��اب ال���ي���ه ...من
ت��رت��ي��ب��ات وت���ع���اون م��وق��ت ض��� ّد داع���ش ف��ي العراق
للحفاظ على مصالحها في بغداد والدفاع عن دمشق،
والضغط على الرياض .. .او اخراج الواليات المتحدة
من المنطقة».

التجسس الداخلي
اميركا:
ّ

استعرضت مؤسسة هاريتاج الجدل الدائر حول
ت��ج��دي��د ال��ك��ون��غ��رس س��ري��ان م��ف��ع��ول ب��ع��ض فقرات
التجسس على كافة
ق��ان��ون ال��ب��ات��ري��وت ،التي تتيح
ّ
المواطنين االميركيين ونشاطاتهم اليومية .وذكرت
اعضاء الكونغرس بواجبهم االكبر ممثالً «بااللتزام
بنصوص الدستور ،وم��ادة التعديل الرابعة بشكل
خاص التي توفر األمن لالفراد ومنازلهم ومقتنياتهم
ال��خ��اص��ة وحمايتها ض��د عمليات تفتيش وضبط
غير معقولة» .واس��ت��درك��ت بالقول ان��ه يتعيّن على
المش ِّرعين إدراك حقيقة ملكية السجالت الهاتفية
«التي تعود لشركات االت��ص��االت »...والتي ينبغي
ان ت��ب��ق��ى م��ح��ت��وي��ات��ه��ا خ��اض��ع��ة ل��ق��وان��ي��ن الحماية
الشخصية؛ ويتعيّن على الممثلين «ال��ت��وص��ل الى
صيغة متوازنة بين الجانبين» .وحذر من عدم اإلقدام
على س ّن مشروع او تجديد العمل بالقوانين السائدة
وبأنّ ذلك «يخلو من الحكمة وتص ّرف خطير ،خاصة
في زمن الصراعات المسلحة».

ً
فعال العالقة بد�أت ت�سوء
ص ّعد الرئيس األميركي باراك أوباما بشكل كبير من مستوى تصريحاته
السياسية الموجهة الى «إسرائيل» ،والتي تعنيها بشكل مباشر ،وتطال الملفات
التي تشكل بالنسبة إليها ملفات وجودية بشكل مثير للجدل ،مؤكدا ً بهذا انّ
هناك فعالً شيئا ً ما قد تغيّر بين االميركيين و«االسرائيليين» ،وأنّ األمر ال يتعلق
فقط بشخص أوباما دون سواه.
يقول أوب��ام��ا للقناة الثانية االسرائيلية انّ «احتمال ال��وص��ول إل��ى سالم
فلسطيني  -إسرائيلي قبل انتهاء فترته الرئاسية ضعيف ،لكنه يضيف انّ
السبب يعود إلى أنّ «المجتمع الدولي ال يؤمن بأن إسرائيل جدية تجاه ح ّل
الدولتين» ،هذا الكالم يأتي امام الرأي العام االسرائيلي الذي يمتحن الحكومة
الجديدة ،والذي من المفترض ان يت ّم دعمها اميركيا بدل التصويب عليها ،مع
العلم انّ العالقة الشخصية اساسا ً بين نتنياهو واوباما ليست على ما يرام.
يتقصد اوباما ان يكون مختلفا ً وفريدا ً بين المسؤولين االميركيين ،ويعرف
ّ
جيدا انه ال يوجد شيء ليخسره بتاتاً ،وان ليس امامه سوى إثبات انه استطاع
ان يحدث تغييرا ً في تاريخ السياسة االميركية ،او بأق ّل تقدير انه استطاع ان
ينفذ ك ّل ما وعد به االميركيين والعالم في برنامجه االنتخابي.
ك��ان في خض ّم الملفات التي ح��اول أوباما حلها الملف الفلسطيني الذي
كان قد بدأ به قبل الشروع جديا ً في الملف النووي ،هذا الملف ال��ذي يعتبر
صلب الملفات في «الشرق االوسط» ،وأساس وجود حليفة الواليات المتحدة
االميركية «اسرائيل» واستقرارها في المنطقة المتوترة اصالً بسبب النزاعات
التي فتحتها واالمتداد ال��ذي فرضته اجهزة استخباراتها على دول الجوار،
فترجمت بردود فعل سلبية تجاهها.
الالفت انّ اوباما لم يكتف امام القناة الثانية «االسرائيلية» بتوصيف المشهد
بل أضاف إليه ما يعتبر تهديدا ً لـ«إسرائيل» ،واستنكارا ً بنفس الوقت لمواقفها،
معتبرا ً «انّ عدم تعاون إسرائيل للوصول لح ّل الدولتين قد ُيعقد وضع الدعم
األميركي في األمم المتحدة إلسرائيل ،ألنّ تقييم هذا الدعم مرتبط بتصريحات
نتنياهو الذي استبعد فكرة إنشاء دولة فلسطينية أثناء رئاسته».
يعترف اوباما انّ «إسرائيل» باتت تحرج الواليات المتحدة ،او ربما يعترف
اوباما انّ الواليات المتحدة لم تعد تحرج من «إسرائيل» اذا لم تبتكر الواليات
المتحدة مخارج لها كما كانت تفعل دوما ً امام المجتمع الدولي وبمعنى آخر «لم
تعد الواليات المتحدة تريد هذا».
صحيح انّ المشكلة تبدو بين حكومة نتنياهو وادارة ب��اراك اوباما بشكل
خ��اص ،اال انّ االم��ر ليس كذلك ألنّ الرصيد ال��ذي بناه ب��اراك اوباما ويشرع
في تثبيته أكثر وتجييره لحساب حزبه الديمقراطي في االنتخابات المقبلة
هو رصيد بدأ يرتفع عند الرأي العام االميركي الذي تأثر إيجابا ً بحراك أوباما
خصوصا بمسألة التوقيع النووي مع إي��ران واعتبار انّ أفضل ح ّل هو عدم
المواجهة العسكرية التي تريد اسرائيل اخذ اميركا اليها ،وبالتالي فإنّ الموقف
االميركي م��ن «اس��رائ��ي��ل» ل��ن يتالشى م��ع انتهاء والي��ة اوب��ام��ا ،ب��ل ه��و على
موعد أكيد مع التصاعد ألنّ اوباما استطاع حقا ً ان يلفت األنظار لدى الشارع
االميركي نحو خطيئة كبرى امعنت اميركا في التمادي بها واطالة أمدها وهي
«دعم اسرائيل المطلق».
فعالً العالقة بين الواليات المتحدة و«اسرائيل» بدأت تسوء وستسوء اكثر
التقصد بعد
بعد توقيع االتفاق النووي مع إيران ،وقد قال نتنياهو ربما من باب
ّ
لقائه وزير الخارجية الكندي روب نيكولسون« ،نحن نعتقد بأنه ليس إلسرائيل
صديقة أفضل من كندا ،بعدما كانت أميركا لعقود ...أفضل األصدقاء!

«توب نيوز»

الطريق من عر�سال �سالكة
ـ يتساءل كثير من ذوي النوايا السيّئة عن سبب قيام حزب الله بتضييق
الخناق على مسلحي «جبهة النصرة» في جرود عرسال وهو يعلم أنّ جزءا ً
كبيرا ً منهم سيُحاصر داخل بلدة عرسال.
ـ يعتبر هؤالء أنّ على حزب الله انتظار تفاهم على شكل الح ّل في عرسال قبل
حملة الجرود ،وإال فهو يضع قنبلة موقوتة في وجه الجيش ومناطق البقاع.
ـ المطالبة بالتريّث منذ أشهر لها وظيفة واحدة هي منح «النصرة» فرصة
ترتيب أوضاعها واالنتقال إلى الهجوم بتوقيتها.
ـ وج��ود «النصرة» في عرسال مسؤولية الدولة بالتأكيد ،وخصوصا ً
المتعاطفين معها مثل وزير العدل الذي يجب أن يصعد إلى عرسال ويتلو عليها
شروط االستسالم إذا رغبت بتفادي المعركة.
ـ الطريق من عرسال إلى البحر والجو في بيروت سالكة عندما يق ّرر جماعة
«النصرة» المغادرة ،فتحملهم شاحنات الجيش اللبناني ،ويضمن لهم وزير
العدل تسليمهم أسلحتهم على متن السفينة التي تحملهم إلى تركيا.
ـ حزب الله لن يلتفت إلى الخلف ،وسيواصل التقدّم ،وعندما ينجز على
الحكومة أن تجتمع وتق ّرر ماذا عساها تفعل آلالف المسلحين في عرسال.
ـ إما المعركة أو الرحيل بحراً...

التعليق السياسي

ماكين
تحفل وس��ائ��ط االع�ل�ام العربية
المختلفة باهتمام كبير للسيناتور
وتعج
ال��ج��م��ه��وري ج���ون م��اك��ي��ن،
ّ
بالمبالغات ل���دور ه��ذا السياسي
ال��م��خ��ض��رم ،وتسند ل��ه م��ي��زات قد
ال يستحقها ،وت��رس��م ح��ول��ه هالة
سياسية غير عادية لشخص يهوى
االضواء .بيد ان هناك شبه اجماع على
وفي للنخبة السياسية
دوره كممثل ّ
األش��د عدوانية
االميركية وتيارها
ّ
واس��ت��ع��دادا ً للمغامرات العسكرية
االميركية في المنطقة العربية ،والتي
تصب في خدمة الكيان الصهيوني.
ّ
نرى لزاما ً علينا اماطة اللثام عن
هذه الشخصية ووضعها في سياقها
ووزنها الحقيقيين ،والتأكيد على انّ
ماكين ال يتص ّرف بمفرده ،بل يعبّر عن
مصالح النخب السياسية المتنفذة في
اميركا .يترأس «المعهد الجمهوري»
منذ عشرين سنة ون � ّي��ف ،ويتمتع
المعهد بعالقة وثيقة مع االجهزة
االستخبارية االميركية ،ال سيما وكالة
«سي أي آي» .يتأهب ماكين لخوض
جولة اخ��رى من االنتخابات طمعا ً
في االحتفاظ بمركزية دوره في لجان
الكونغرس الهامة ،القوات المسلحة
والخارجية.
في الشق المقابل ،قلة قليلة من
المراقبين للمشهد االميركي توقعت
اض��م��ح�لال دور م��اك��ي��ن وت��راج��ع
شعبيته داخ����ل ص��ف��وف ال��ح��زب
الجمهوري ،ويواجه اليوم تحديا ً من
امرأة تشاركه عضوية الكونغرس عن
الحزب الديمقراطي ،مدركة انّ نجم
ماكين إلى أفول.

صقور الحزب الجمهوري
أمام استحقاق

ف���ي ال���ب���داي���ة ،ك��ان��ت ال��ق��اع��دة
االنتخابية تتململ من وطأة الحروب
العبثية ،واحجمت ع��ن المواجهة
العلنية مع قادتها وممثليها .تد ّرج
التململ داخل الحزب الجمهوري الى
اعتراض ومواجهة ،واضحى منافسا ً
حقيقيا ً في الجولة االنتخابية المقبلة،
 ،2016ال سيما انّ أحد اهم صقور
الحزب ،جون ماكين ،سيترشح مرة
اخرى لالحتفاظ بمنصبه في مجلس
الشيوخ ع��ن والي��ت��ه اري��زون��ا ،بعد
تبوئه المنصب لثالثة عقود متتالية
منذ عام  ،1986وهو البالغ  78عاماً.
القاعدة الحزبية المحافظة تتطلع
إل��ى «التخلص م��ن م��اك��ي��ن» ،منذ
زم��ن وألس��ب��اب ع��دة ،أب��رزه��ا دفاعه
المستميت عن غزو واحتالل العراق
وتداعياته االقتصادية والسياسية
على ال��س��واء .يتمتع ماكين بنفوذ
طاغ في صنع السياسة الخارجية
وال��دف��اع��ي��ة ل��ل��والي��ات المتحدة ،ال
سيما ترؤسه لجنة القوات المسلحة
وعضوية لجنة الشؤون الخارجية
في مجلس الشيوخ ،وسجل طويل من

هذا ما خلفه دعم ماكين وامثاله لإلرهابيين في سورية
الخبرة السياسية.
الحزب الجمهوري في والية اريزونا
ال زال في مرحلة التفتيش عن مرشح
مناسب تتوفر فيه/ا فرصة للفوز،
ولديه متسع من الوقت .وجاءه الر ّد
من حيث لم يحتسبه ،عضو مجلس
النواب عن الحزب الديمقراطي ،آن
كيركباتريك ،لتعكر أجواء المرشحين
المحتملين عن الحزب الجمهوري.
وأعلنت م��ؤخ��را ً عن نيتها الترشح
لمقعد ماكين في مجلس الشيوخ،
اعتبرها العديد من المراقبين خطوة
من شأنها «تعقيد المشهد االنتخابي
للحزب ال��ج��م��ه��وري» ،ال سيما ان
عضويتها في مجلس النواب ال تعاني
من منافسة قوية او معتبرة لو أرادت
الترشح للمنصب مرة أخرى.
مفاجأة كيركباتريك شكلت صدمة
بيّنة ألق��ط��اب ال��ح��زب الجمهوري،
وعلق المستشار السياسي للحزب،
سكوت ماهاسكي ،بالقول انّ منافسة
كيركباتريك لماكين «تشكل احد أغرب
الخطوات السياسية التي شهدناها
في والية أريزونا منذ  15عاما».
سبق اع�لان كيركباتريك صدور
نتائج استطالع للرأي بين الناخبين
ال���م���درج���ي���ن ف���ي خ���ان���ة ال��ح��زب
الديمقراطي ،الشهر الماضي ،الذين
أعربوا عن «دعم فاتر» لجون ماكين؛
كما اشارت الى ارتفاع معدالت عدم
الرضا عن ادائه بين صفوف الحزب
ال��ج��م��ه��وري .وت��ج��در اإلش����ارة الى
مركزية اصوات الناخبين من اصول
التينية في والية اريزونا الحدودية،
والذين استهدفهم الحزب الجمهوري
ف���ي س��ي��اس��ات��ه ال��م��ت��ش��دّدة ض � ّد
المهاجرين ،ضمن سلسلة اجراءات
اخ���رى أقصتهم ع��ن تأييد ممثليه
وسياساته .يشار ال��ى ان الرئيس
اوباما الذي خسر والية اريزونا التي
تحسب في خانة الحزب الجمهوري،
في ال��دورت��ي��ن ،لكنه ف��از ايضا ً عام
 ،2012بنسبة تعدّت  70في المئة
من تعداد الجالية الالتينية.

ماكين والعرب

يصنف السيناتور ج��ون ماكين
ف��ي خ��ان��ة أش��ه��ر ص��ق��ور السياسة
األميركية ،يتميّز بالمثابرة وسرعة
الغضب ،في آن ،ويتمسك بقناعاته.
لماكين حقد عميق ض ّد كافة الدول
والحكومات التي ال تسير في فلك
الواليات المتحدة ،ويصفه البعض
ب��أن��ه ي��ع��م��ل ع��ل��ن �ا ً ع��ل��ى زع��زع��ة
استقرارها واالط��اح��ة بها .الرئيس
الكوبي السابق فيديل كاسترو وصف
تطرف ماكين بأنه «يشعر باالرتياح
عندما يصدر الرئيس اوباما أوامره
بإطالق صواريخ اكثر باتجاه القوات
السورية».
يعتبره البعض ،عن ح��ق ،بأنه
وزير الحرب المتنقل ألحداث «الربيع

العربي» ،ول��ه دور ظاهر في كافة
األحداث العالمية ،اذ «بعد ظهوره في
اي مكان نشهد اراقة الدماء» ،وكان
تحركه لدعم الجماعات المسلحة
بارزا ً في ك ّل من سورية وليبيا ،قبل
وبعد اندالع المواجهات ض ّد حكومتي
البلدين.

مستقبل ماكين

نظرا ً إلى تقدّم ماكين في العمر،
 78عاماً ،ال ينظر اليه بارتياح داخل
اوس���اط ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري ال��ذي
«يعتقد» انه سيفوز بالبيت االبيض
في االنتخابات المقبلة ،وعقب اعالنه
عن نيته العادة ترشيحه وجد نفسه
ف��ي م��واج��ه��ة مرشحة ع��ن الحزب
الديمقراطي تنافسه على المقعد.
االن��ت��خ��اب��ات المحلية ف��ي والي��ة
اريزونا لها ما يميّزها من تعقيدات
واج��راءات .اذ من المتوقع ان تصدر
المحكمة العليا الفيدرالية ق���رارا ً
حول شرعية اعادة ترسيم الخريطة
االنتخابية في اري��زون��ا ،كما اراده��ا
ال��ح��زب الجمهوري .القضية ام��ام
المحكمة تضع قطبين ف��ي الحزب
الجمهوري في مواجهة بعضهما:
ك��ون��غ��رس ال��والي��ة ت��ح��ت سيطرة
الجمهوريين ولجنة اع��ادة ترسيم
خريطة التمثيل التي ص��ادق عليها
ال��ك��ون��غ��رس ع��ي��ن��ه .كيركباتريك
استبقت القرار المنتظر صدوره خالل
بضعة اسابيع ربما إلح���راج ق��ادة
حزبها الديمقراطي وكسب تأييده

مبكراً.
القراءة األولية لمداوالت المحكمة
العليا تشير ،وانْ ليس يقينا ،بميلها
للمصادقةعلىحقبرلماناتالواليات
المحلية اعادة ترسيم خرائطها وفق
ما تقتضيه النسب الديموغرافية؛
وفي حال اريزونا فانها تميل لصالح
الحزب الجمهوري .عندئذ سيذهب
مقعد كيركباتريك لصالح مرشح
عن الحزب الجمهوري وفق خريطة
التمثيل المستحدثة ال��ت��ي تحرم
تواجد أغلبية شعبية مؤيدة للحزب
الديمقراطي في الدوائر المختلفة.
احدث استطالعات ال��رأي3 - 1 ،
أيار الماضي ،أشارت الى تقدم جون
ماكين بنسبة  42ف��ي المئة على
كيركباتريك  36في المئة ،واحجام
نحو  23في المئة من الناخبين عن
تأييد اي منهما في الوقت الراهن .كما
انّ ماكين حافظ على نسبة تف ّوقه امام
مرشحين ديمقراطيين آخرين .يشار
الى انّ اغلبية الناخبين المصنفين
بالمتردّدين تميل الى تأييد الحزب
الجمهوري في المحصلة النهائية.
ي���ت���ف��� ّوق م��اك��ي��ن اي���ض���ا ً على
كيركباتريك مادياً ،اذ لديه سيولة
نقدية يبلغ حجمها  3,6مليون دوالر
مقابل  297,000لمنافسته.
ج��ول��ة االن��ت��خ��اب��ات االب��ت��دائ��ي��ة،
للمرشحين الجمهوريين ،ستعقد
قبل االن��ت��خ��اب��ات العامة ف��ي شهر
تشرين الثاني المقبل؛ وهي الجولة
التي سيواجه فيها ماكين تحديا ً

ومنافسة داخلية عقب توجيه اللوم
له من قبل أعضاء الحزب في الوالية،
منتصف العام الماضي ،لإلعراب عن
عدم الرضى لسياساته نحو مسألة
الهجرة.
اع�����رب ع����دد م���ن ال��م��رش��ح��ي��ن
المحتملين عن الحزب الجمهوري
نيتهم دخ���ول ال��س��ب��اق االنتخابي
لمنافسة ماكين ،معلقين آم��اال ً على
غضب القواعد االنتخابية وإحجامها
عن تأييد ماكين .في الجولة السابقة،
استطاع ماكين سحق منافسيه داخل
حزبه .مقاطعة ماريكوبا الكبرى التي
تض ّم العاصمة فينكس تع ّد معقالً
لعدد من معارضي ماكين.
خ��زي��ن��ة م��اك��ي��ن وس��ي��ول��ة النقد
الجاهزة قد تسعفه في تجاوز عقبة
المرحلة االبتدائية ،وتؤهّ له دخول
الجولة النهائية أكثر اطمئنانا ً خاصة
ان والية اريزونا تميل بغالبيتها لتأييد
مرشحي الحزب الجمهوري.

ماكين
في السياسة الخارجية

يع ّد جون ماكين أحد أه ّم األقطاب
نفوذا ً وتأثيرا ً على صياغة السياسة
األميركية الخارجية العتبارات عده،
أبرزها عالقته الوثيقة بمراكز رؤوس
األم��وال وشركات تصنيع األسلحة،
وه���و ال��م��ؤي��د ال��م��وث��وق للتدخل
العسكري األميركي عبر العالم ،ال
سيما في العالم العربي ودول اوروبا
الشرقية سابقاً .في نهاية شهر شباط

 2011شوهد ماكين في لقاء له مع
بعض السياسيين الليبين وطلب
منهم تنظيم عمليات نقل األسلحة من
مخازن الجيش الليبي الى سورية.
يتهمه البعض بالته ّور وجاهزيته
للمغامرة العسكرية وه��و الداعي
الدائم إلى استخدام تف ّوق سالح الجو
االميركي لمواجهة ايّ تحديات تتراوح
بين الدولة االسالمية وتشمل سورية
وايران .ويعتبر أفضل تجسيد للمأثور
الشعبي االميركي «انْ لم يتوفر لديك
سوى مطرقة ،تصبح كافة العقبات
امامك مسماراً».
يولي ماكين أهمية عالية لهيكلية
سالح البحرية على خلفية خدمته
اإللزامية كقائد طائرة مقاتلة في سالح
البحرية االميركية ،ويمارس نفوذه في
المصادقة على تعيين قادة البحرية
الى اقصى الحدود .كما يمثل امامه
كافة المرشحين لمناصب سياسية
وديبلوماسية رفيعة طمعا ً في نيل
م��ص��ادق��ة لجنته وف���ق النصوص
الدستورية .األمر الذي يضاعف نفوذ
وهيبة ماكين في نظر الجميع ،لنهاية
العام المقبل على األقل.
ما ينتظر ماكين بعد  2016يبقى
ره��ن نتائج االن��ت��خ��اب��ات المقبلة،
وهو يدنو من عامه الثمانين انْ فاز
باالنتخابات .أقطاب حزبه الجمهوري
تسعى إلى فرز مرشح أصغر سنا ً من
دون المساس بهيبة ماكين ،األمر
الذي ستحسمه األيام المقبلة داخل
فرع الحزب في والية اريزونا.

