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الأردن طرف ن�شط
في الحرب على �سورية :لماذا؟
} حميدي العبدالله
بات واضحا ً في األشهر القليلة الماضية ،وال سيما في األسابيع
األخيرة ،أنّ األردن تح ّول إلى العب نشط في اإلسهام في الحرب
الدائرة ض ّد سورية.
ال يقتصر هذا الدور النشط على تسلل اإلرهابيين عبر الحدود،
وتزويدهم بالسالح ،واستضافة غرفة عمليات «م��وك» التي تقف
وراء التصعيد في المحافظات الجنوبية الثالث ،درعا والسويداء
والقنيطرة ،بل إنّ تصريحات الملك األردني حول تسليح العشائر
السورية ،رفع هذا النشاط إلى مستوى غير مسبوق منذ بدء الحرب
أي تو ّرط مباشر له
على سورية ،حيث كان األردن الرسمي ينفي ّ
في الحرب.
ما الذي دفع األردن إلى االنخراط بقوة ونشاط غير مسبوق في
تفسر
الحرب على سورية ،والمجاهرة بذلك؟ ثالثة عوامل مجتمعة ّ
هذا التصعيد غير المسبوق:
العامل األول ،سعي ال��دول المنخرطة في الحرب على سورية
التعويض عن ركود الجبهات الشمالية .واحتمال خسارة القدرة على
التصعيد عبر هذه الجبهات في ضوء نتائج االنتخابات التركية ،وفي
ضوء التقدّم الذي حققته قوات الحماية الكردية على امتداد الحدود
السورية  -التركية من تل ابيض حتى عين العرب ،وما ترتب على
هذا التقدّم من خلط أوراق ،وخلق مصالح متعارضة لدى األطراف
والدول المشاركة في الحرب على سورية.
ال��ع��ام��ل ال��ث��ان��ي ،ارت��ب��اط ال��ن��ظ��ام األردن����ي بالتحالف ال��غ��رب��ي –
اإلسرائيلي – الخليجي -التركي ال��ذي ي��ش��ارك ف��ي ال��ح��رب على
سورية عبر دعمهم الجماعات المسلحة بالمال والسالح ،وحشد
المقاتلين األج��ان��ب ال��ذي��ن ت��ج��اوز ع��دده��م الثالثين أل��ف إرهابي.
وم��ع��روف ت��اري��خ��ي��ا ً أن ال��ن��ظ��ام األردن����ي ال يستطيع ر ّد إم�ل�اءات
الحكومات الغربية ،وال سيما ال��والي��ات المتحدة ،وال اإلم�ل�اءات
والطلبات الصهيونية ،وبديهي طلبات الدول الخليجية التي تشكل
جزءا ً ال يتجزأ من االستراتيجية الغربية في المنطقة.
العامل الثالث ،الموقف الشعبي ،إذ أنّ غالبية األردنيين تدعم
موقف النظام األردني في دعم الجماعات اإلرهابية المسلحة ،وإنْ
بدوافع وخلفيات متباينة ،فالتيارات اإلسالمية في األردن ،بدءا ً
من «اإلخ���وان المسلمين» ،وم���رورا ً بالتنظيمات السلفية ،وانتها ًء
بتنظيمات «ال��ق��اع��دة» ،تحوز على تأييد أكثر من  30في المئة من
الشعب األردن����ي ،وه���ذه التنظيمات جميعها ت��ؤي��د تقديم الدعم
أي جهة كانت ،حتى لو كان هذا
للجماعات المسلحة في سورية من ّ
الدعم من «إسرائيل» ،وقاعدة النظام األردن��ي الشعبية التي تقدّر
أي سياسة
أيضا ً بحوالي  30في المئة من األردنيين فهي تدعم ّ
ينفذها النظام .وهذا يعني أن غالبية شعبية تصل إلى حدود  60في
المئة من األردنيين تدعم من مواقع وحسابات مختلفة دعم النظام
للجماعات المسلحة في سورية ،وهذا يعني أنّ النظام ال يخشى من
المساءلة الشعبية حول تدخله في الشأن السوري ،وبالتالي يعتقد
أنه يحقق الكثير من المكاسب جراء هذا التدخل بدءا ً بإرضاء حلفائه،
وانتها ًء بتملق الفئات الشعبية المؤيدة للتيارات اإلسالمية.
تفسر اندفاعة النظام
ه��ذه العوامل الثالثة مجتمعة ه��ي التي ّ
األردني وتو ّرطه بشكل سافر في الحرب على سورية.

ً
خليجيا
ال�سعودية تخ�شى �سقوط �أ�سهمها
والبحرين �أبرز �ساحاتها
تتواصل التهم والتهم المتبادلة بين ايران والبحرين على خلفيات
تصريحات من هنا ومواقف من هناك وصوالً حتى اتهام البحرين السلطات
اإليرانية بالوقوف وراء إرسال أسلحة عن طريق البحر ،ضمنها مواد
متفجرة لتر ّد ايران بدورها باتهام البحرين بافتعال التوتر في المنطقة
بتوجيهها اتهامات «ال أساس لها» إلى طهران ،وذلك ردا ً على إعالن المنامة
خبر المصادرة.
يأتي هذا التوتر في وقت يبدأ وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف بجولة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بينها الكويت وقطر،
الطالعها على أجواء التفاهم حول الملف النووي اإليراني مع الغرب ،في
محاولة إيرانية لبناء أرضية مساعدة للتعاون في ملف مكافحة اإلرهاب ،هذا
باالضافة الى زيارته العراق للغاية نفسها.
البحرين تابعت التصعيد اثر الحادثة المفترضة واستدعت سفيرها في
طهران للتشاور احتجاجا ً على تصريحات لمسؤولين إيرانيين ،في وقت
أكدت المعلومات أنّ «استدعاء السلطات البحرينية سفيرها من طهران جاء
بطلب من السعودية».
يبدو انّ السعودية تحاول ان ال تغيب عن واجهة االفتعال هذا وتحاول
المجاهرة بالقول« :نحن هنا ،ولن نستسلم أمام الم ّد اإليراني» ،وهي على ما
يبدو تسابق اإليرانيين في جولتهم على دول الخليج ،وتفتعل األزمات التي
من شأنها زرع القلق في صفوفهم ألنّ المعطيات تشير الى إيجابية كبيرة
عند معظم هذه الدول بشأن الموقف تجاه إيران والذي ال يبدو أنه موقف
معاد كما تحاول السعودية اإلشاعة ،فقطر مثلها كمثل تركيا وتتمتع بعالقة
ودّية مع إيران منذ زمن ،واإلمارات كانت أول المهنئين باالتفاق ،والكويت
متعطشة للتعاون من أجل مكافحة االرهاب ،كلها دول تعرف السعودية
جيدا ً انها بدأت تدريجيا ً تخسر الوصاية او التأثير عليها.
الموقف السعودي تجاه إيران ال يبدو أنه على موعد مع الليونة القريبة،
فالعناد السعودي واضح ومحاوالت افتعال األزمات داخل البحرين لكونها
الحلقة األضعف واضح أيضاً ،وعليه تدرك إيران جيدا ً انّ البحرين ستكون
الساحة التي ستحاول السعوجية انتزاع سحب ثقة الخليجيين من إيران من
خالل توتير األجواء فيها والضغط أيضا ً على إيران بطريقة او بأخرى.
ك ّل شيء يشير إلى أنّ التصعيد السعودي هو هدف أساسي تعمد
الى إشاعة أجوائه في ك ّل ساحة تمتلك فيها شيئا ً من النفوذ أو السطوة،
فالبحرين التي تستنجد دائما ً بالجيش السعودي عند األزمات ،تعرف انه ال
مف ّر من االعتماد على الوصاية السعودية لبقاء هذا النظام على ما هو عليه،
وبالتالي السعي السعودي لتوتير جبهة البحرين هو أحد ابرز التوجهات
المقبلة سعوديا ً ضمن الخطط التي وضعتها في مختلف الساحات للضغط
والحصول على أفضل الممكن في المفاوضات والتسويات المقبلة ،وهي
ّ
تحضر أرضيات النزاع قبل الزيارة المرتقبة لمسؤولين
على ما يبدو
أميركيين الى دول الخليج للبحث في مضمون االتفاق مع ايران.

«توب نيوز»

الأ�سد :تعبئة لتحرير حلب
ليس خافيا ً على من تابع الحرب على سورية أنه كلما كان يق ّرر الجيشاسترداد موقع أو منطقة أو مدينة فيصير ما يق ّرر .
منذ بداية الحرب كانت دمشق وحلب والالذقية وحمص وحماة هي المدنالتي تسعى وتراهن وتظنّ قوى الحرب على سورية أن سقوط نصفها من يد
الجيش ممكن ومتاح ورمت بثقلها لتحقيقه وفشلت.
منذ ظهور «داع��ش» والسيطرة على الرقة بدعم تركي مكشوف والتوسعجنوبا ً بدعم سعودي أردني مكشوف وصوال ً لتوسيع رقعة السيطرة التركية
بواسطة «جبهة النصرة» في إدلب وجسر الشغور مقابل الدعم «اإلسرائيلي»
األردني لتوسع النصرة نحو إمساك الحدود اللبنانية السورية وحدود لبنان
وسورية مع فلسطين وبعدها توسع «داعش» نحو تدمر كان ثابتا ً لجوء الجيش
السوري للصمود والدفاع وفق معادلة منع تدمير الجيش.
االنتقال مجددا ً إلى الهجوم كان يتوقف على أمرين أولهما حسم حرب القلمونإلسقاط المشروع «اإلسرائيلي» للحزام األمني وثانيهما إنجاز التفاهم النووي.
نضج التوقيت وصار التحضير سياسيا ً وتعبويا ً ضرورياً.كلمة الس ّر حلب.بدأ الهجوم وأط ّل الرئيس األسد والعنوان تعبئة الشعب والجيش لحسمحلب.
التعليق السياسي

الوطن المبتلي ...بالم�صالح الخا�صة دون العامة
} د .سلوى خليل األمين
ليس الوطن خريطة مرسومة بين خرائط الوطن،
وليس أرضا ً مستباحة لمن يريد فيه فسادا ً وخراباً،
وليس ح���دودا ً تخترق بأطماع المستفرسين على
اقتسامه حصصاً ،وال يملك أمره حين سيادته تمزقت
بين الطوائف والمذاهب المتناحرة ،وأصحاب الشأو
وال��ش��أن ،ممن غلبوا الناس على أمرهم ،واستغبوا
عقولهم القادرة على التماهي مع إنماء الوطن وتطويره
ّ
بغض النظر ع ّمن سحلوا ضمائرهم
إلى األفضل واألميز،
بحفنة دوالرات ال تسمن وال تغني من جوع في زمن
االنتخابات النيابية التي تمنح الوكالة الحصرية لمن
ك��ان الظنّ أنهم هم المؤتمنون على مصالح الوطن
العليا والشعب األبي المحروم.
إنّ فشل المشهد السياسي في لبنان ،هو الذي يدعونا
كأهل فكر وقلم إلى رفع الصوت عاليا ً في وجه من اغتصب
ّ
ضخ المال العام
حقوق المواطنين اللبنانيين ،من أجل
في خزائن بيوت مالهم الخاصة ،التي اتخمت من سرقة
المال العام وهدره في مشاريع ملتبسة ،تعود بالنفع
وأسس الشركات الوهمية ،أو
على ك ّل من أعلى القصورّ ،
دخل شريكا ً مضاربا ً في عمليات الخصخصة التي تدير
المنافع العامة ،كشركة «سوكلين» مثالً ،التي تخضع
اليوم لمساومات من قبل بعض السياسيّين النفعيّين،
الذين لم يشبعوا من تكديس المال ،لهذا عمدوا إلى
إغ��راق البلد في النفايات ،في ع ّز الطقس الحا ّر الذي
يسبّب األوبئة واألمراض ،خصوصا ً في موسم الصيف
السياحي ،من خالل إنزال محازبيهم ومناصريهم إلى
الشوارع والتسبّب بإغالقها في عطلة األحد األسبوعية
ما تسبّب تاليا ً بحجز الناس داخ��ل سياراتهم على
اتوستراد الجنوب ،دون أيّ ارتباك أو إدراك للمسؤولية
التي منحهم إياها الشعب اللبناني ،الذي أئتمنهم على
الصالح العام وليس العكس ،م��رورا ً بعدم اغتصاب
المواقع اإلدارية والمنافع العامة للحاشية المحظوظة،
وإهمال الوطن كك ّل مناطقيا ً وطائفيا ً ومذهبياً ،بحيث
بات الماروني ابن الجنوب اللبناني محروماً ،والدرزي
ابن حاصبيا محروماً ،والشيعي ابن جبيل محروماً،
واب��ن الجنوب الشيعي ال��ذي ال ينتمي إل��ى األح��زاب
والحركات والتكتالت السياسية محروماً ،والسني
ابن األقليم وابن البقاع وابن عكار محروماً ،والوطني
العلماني محروماً ،والقومي العربي المؤمن بالعروبة

ومقاومة الغاصب المحت ّل العدو الصهيوني محروماً،
والواقف بثبات في وجه عصابات اإلرهاب التكفيري
محروماً ،ولم يعد الوطن سوى مزرعة عشائر وقبائل
تتناتش مق ّوماته ومقدراته باالستناد إلى قوى خارجية
ووصايات خليجية وأجنبية ،تفتح لهم باب االرتزاق
ّ
بغض
أيضا ً المسحوب على بيع الوطن لمن يدفع أكثر،
النظر عن مصلحة المواطن المغلوب على أمره ،الذي
بات متآخيا ً مع األمراض واألوبئة والجرائم التي تحدث
في البيوت والشوارع على عينك يا تاجر ،ودون أن ّ
يرف
جفن ألي مسؤول.
فيا سادة هذا الوطن األش��اوس ،لقد أخطأنا الخطأ
الجسيم بمنحنا لكم وك��ال��ة عامة لتدبير شؤوننا
العامة ،لهذا عليكم بتقديم استقالة جماعية تثبت
عدم أهليتكم لالستمرار ،وأنّ الشعب قادر على اختيار
من يمثله بكفاءة عالية غير مرتهنة لزيد أو عمرو من
الخارج ،فقد سئمنا منكم ،ومن الفقر والجوع والمرض
واغ��ت��ص��اب ال��ح��ق��وق واإلص����رار على دف��ع الفواتير
المتوجبة من دون وجه حق ،سئمنا من تدني الرواتب
ّ
وغالء الدواء ولقمة العيش ،ومن هدر كراماتنا ،ومن
فسقكم وفجوركم وتصريحاتكم النابية التي تخدعنا
وتستغبي عقولنا وتطمس معاني الحب في قلوبنا،
وتسرق سحر قمرنا وض��وء شمسنا وربيع أيامنا،
نعم سئمنا من خزعبالتكم الشيطانية ومن خطاباتكم
المرتهنة والمفبركة ،ومن إعالمكم المضلل والمباع
في سوق النخاسة ،ألننا كما خاطبتني صديقتي مها
دمشقي علم الدين زوجة السفير اللبناني الراحل أديب
علم الدين على الفايسبوك ردا ً على مقالي األسبوعي
المنشور في جريدة «الثورة» السورية بتارخ  26تموز
بعنوان« :تبقين يا دمشق األمل المرتجى ...المدعوم
بالوفاء» ال��ذي أسجل فيه عتبي على دمشق ألنها
أهملت دعوة األنقياء والشرفاء والصادقين من أبناء
لبنان كي يدلوا بدلوهم في مؤتمرها اإلعالمي األخير
ح��ول اإلره���اب ال��ذي عقد م��ؤخ��را ً ف��ي دم��ش��ق ،ونشر
المقال بحرفيته من دون أيّ حذف أو تغيير من منطلق
احترام حرية الرأي التي تؤمن بها الصحافة السورية
الالمرتهنة للبترودوالر.
ما قالته مها وأو ّد إيراده كي يطلع الجميع على مدى
القرف واإلحباط الذي يصيب مواطنينا األنقياء من
خالل بعض الممارسات التي ال تدخل حيّز المراجعات
الدورية واالنتقاد الب ّناء من أجل تصحيح المسارات:

ح�صة ال�سوري

«تساؤلك يا سلوى محق عن األق�لام العربية الحرة
وعن قصقصة الجوانح وكذلك عهدك ،أما وجعك فقد
ضاعف وجعي المزمن على :عروبتنا وأمتنا ،وواقعنا
وقضايانا ،ووجهنا ووجهتنا .مفردات لك ّل معاني
الحي،
االنتماء والهوية نشأنا عليها وشكلت وجداننا
ّ
بأمس الحاجة إلعادة التعريف،
نراها اليوم أصبحت
ّ
حرصا ً على سالمة من محيط ملتهب يلفنا وهو مثخن
بالتخويف ،مضلل بالتحريف ،مبتل بالتسويف
والتسخيف ،فال على الفكر والقول األم��ان ،وال لفعل
الكتابة أيّ ضمان ،وقد دفعت في سبيل حريتها أغلى
األثمان».
أما ردّي فهو :الوطن مبت ٍل بالمصالح الخاصة دون
العامة ،والخطأ يستجلب الخطأ ،علما ً أنّ تاريخنا
نابض بالثورات الحقيقية التي قادها المنتمون إلى
أصالتهم الوطنية والقومية المتينة بشرف الدفاع عن
األرض والعرض والكرامات ،أما حاليا ً فالصورة مأزومة
ومتغيّرة إال ف��ي بعض جوانبها حيث المخلصون
األنقياء واألوفياء لقضايا األمة والشعب ،هم الواقفون
على خطوط النار ،بالرغم من تمدّد الساحات ،وانفالش
اإلره���اب المنظم ،وان��ج��ذاب الضمائر إل��ى ال��م��زادات
العلنية ،القائمة على البيع والشراء وأماكنها المشبوهة
التي تدور حاليا ً حول القناعات الثابتة على الحرية
والكرامة وسيادة الوطن ،تماهيا ً مع ك ّل ما يخطط من
مؤامرات لعينة تغطي بغشاوتها وإرهابها التكفيري
على العقول.
نعم نحن بحاجة إلعادة هيكلة مفرداتنا ومواقفنا
وقناعاتنا وعروبتنا من جديد ،من أجل استعادة مجدنا
الغابر الذي تع ّمد بالتضحيات الجسام حين كان للكلمة
وقعها الحا ّد وللسيف ذراعه المتينة ،خصوصا ً ونحن
نشهد من حولنا هذا التمدّد اإلرهابي اللعين ،في بالد
الشام ومصر وليبيا ،المدعوم من الخليجي والعثماني
المتأمرك والمتصهين ومن الغرب الذي يتقن لعبة األمم
حين ازدواجية المعايير والمفاهيم هي حالة النفاق
المنظم ال��ذي يت ّم تمدّده لصالح سياساتهم الرعناء
والمتوحشة.
يبقى الوطن كما قال الرئيس بشار األسد في خطابه
باألمس« :الوطن لمن يدافع عنه ويحميه وليس لمن
يحمل جواز سفره ويسكن فيه» ،هذا القول ينطبق على
العديد من سكان هذا الوطن لبنان الذي أردناه وطنا ً
مشعّ ا ً بالنور واألمل ويريدونه مزنرا ً بالنفايات.
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} شهناز صبحي فاكوش
الرئيس بشار األسد يط ّل على شعبه في ذكرى أداء القسم،
ليعطي الفرح الشاحب ال��ذي ساد لسنوات ،إض��اءات كان
أه ّمها أنه أعطى لك ّل سوري حصته ،فكانت ك ّل سورية ،سورية
بكليتها ،غنية موحدة تجمع ألوان الفرح لجميع األطياف.
الدولة الموحدة ،هي انعكاس للشعب ،وواقعه يعطي
الخطاب الوطني الموحد معنى ،مفرداتنا الوطنية تقضي أن
نسعى إلى االنتصار ،وأنّ حياة الجندي المقاتل ،مهمة وكذا
األرض لكن باألفضلية الحاسمة حياته أه ّم من األرض ألنه هو
الذي يستعيدها.
ألنّ حصة السوري هي ك ّل سورية ،فعلى الجميع الدفاع
عنها لتبقى الوطن الواحد ،ض ّد مشروع اإلرهاب الذي يحاول
جعلها سورية األوطان ،واإلبقاء على المجتمع المتماسك ض ّد
مؤامرة االنقسام الطائفي العرقي ،ولمحاربة اإلعالم المعادي.
اإلرادة والمقدرة ،والتنظيم واإلبداع ،تحفظ سورية الوطن،
وألنّ سورية هي حصة ك ّل سوري ،فمعركتها هي معركة ك ّل
فرد سوري ،ليدافع عن حصته ،ويطفئ النار .سورية اليوم عبر
انتصارها في معاركها تكتب إرث األجيال القادمة.
السوري الذي أخذ حصته ك ّل سورية ،وهو يمتلك اإلرادة
التي كسرت ك ّل المعايير والرهانات ،أكد أنّ ال��دم السوري
واحد على أرضه .والثقة باالنتصار تؤكد أن ال وجود للهزيمة
واالنهزام ،في مفرداتنا اللغوية ،عسكريا ً أو شعبياً ،والدفاع
حق قائم.
في النهاية األولوية هي مكافحة اإلرهاب الذي أصبح عابرا ً
للحدود ،وقد أصبحت ك ّل المنطقة خصم له ،ألنه بدأ يتدحرج
إليها ،لكن ال ب ّد من التنسيق الكامل مع سورية ،في محاربته،
لمواجهة التناغم التركي األميركي الذي يدعم اإلرهاب.
إنّ أيّ سيناريو بعيد عن إرادة الشعب العربي السوري ،لن
يكون جا ّدا ً وال مجديا ً ألننا أسياد على أرضنا ،ونحن متمسكون
بحقوقنا وترابنا ،ولن نكون عبيدا ً أبداً .العمالء وحدهم عبيد
وتبّع ،يلفظهم التاريخ وحتى مستعمليهم ،رغ��م نواحهم
والصراخ.
ربيعهم أرادوه إلي��ران على م��دى سنوات ،لكنها صمدت
ودافعت وفرضت ذاتها ،أمة حاضرة قوية ،الثمن غا ٍل لكننا
نقدّمهٌّ ،
معني ببلده ومنطقته وقريته ،ليكتب ك ّل السوريين
فكل
ّ
النصر لبلدهم ،حتى أولئك الذين ح ّولوا فوهات بنادقهم إلى
جهة العدو.
أصدقاءنا معنا ،األوفياء والمقاتلون ،فحماية وطننا حق لنا
وحق الوطن علينا .والوطن هو لمن يدافع عنه ،ولم يتخ ّل عنه
ويغادره في محنته.

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

نظرة فاح�صة على ال�سباق الرئا�سي الأميركي
يستم ّر االتفاق النووي في تصدّر االهتمامات السياسية والفكرية ،تترواح تغطية
مراكز األبحاث بين أقلية مؤيدة وأغلبية بين ناقد ومعارض.
سيتناول قسم التحليل السباق االنتخابي للرئاسة األميركية ،والعثرات
السياسية التي يرتكبها مرشحو الحزبين :هيالري كلينتون عن الحزب الديمقراطي،
والملياردير دونالد ترمب عن الحزب الجمهوري .أبرز التطورات إمكانية مقاضاة
هيالري كلينتون على خلفية «انتهاكات محتملة لسرية المراسالت الرسمية» إبان
فترة تبوئها منصب وزيرة الخارجية.

االتفاق النووي محور االهتمام

تميّز معهد بروكينغز بتسليط الضوء على الجوانب المضيئة في االتفاق النووي
يخص تخصيب اليورانيوم اذ انّ االتفاق «يح ّد من قدرة
مع إيران ،ال سيما في ما
ّ
إي��ران في استخدام عدد أجهزة الطرد المركزي لما ينوف عن  6.000جهاز من
المضي في
النموذج األول لسنوات عشرة» .وأوضح انّ إيران سيكون بوسعها
ّ
تخصيب اليورانيوم لمعدّالت بسيطة «باستخدام أجهزة متطورة خالل مرحلة
االتفاق ،ومقيّدة بنحو  300كلغم من اليورانيوم المخصب لنسبة  3.67في المئة».
وأردف انّ شرط التقييد المذكور «من شأنه كبح جهود إي��ران لتجاوز مرحلة
التخصيب البسيطة ،يرافقها تحديد سقف اجهزة الطرد المركزي مما سيؤدّي الى
بقائها بعيدا ً عن امتالك المخصب الكلوب لنحو سنة كاملة على امتداد  10سنوات
إلى عام .»2025
وطمأن المعهد المش ّككين باالتفاق بأنّ إيران ستبقى خاضعة للقيود التي تح ّد
من مراكمتها كمية كافية من اليورانيوم المخصب لخمسة عشر سنة اضافية لغاية
عام .2030
اتهمت مؤسسة هاريتاج وزارة الخارجية وفريقها المفاوض برفضها اإلفصاح
عن جوانب أخ��رى من «التفاصيل المقلقة لالتفاق» .ونبّه مسؤولو ال��وزارة
بواجباتهم «لقول الحقيقة كاملة أمام لجان الكونغرس المختصة ...من دون األخذ
بعين االعتبار الوعود التي قطعها وزير الخارجية جون كيري للجانب اإليراني
لناحية طمأنته أال يدخر المسؤولون األميركيون ايّ جهد لتأييد االتفاق».
ركز معهد كارنيغي على تدابير التدقيق الواردة في ثنايا االتفاق مؤكدا ً على
«صعوبة إخفاء ايّ جهود او نشاطات نووية ،اذ انّ مفتشي الوكالة الدولية
سيجمعون عينات من التربة» وإخضاعها للتحاليل ،ال سيما أنّ «تقنية الكشف
والفحص الحديثة تتميّز بالدقة والفعالية وباستطاعتها استشعار ايّ مواد نووية
مهما كانت ضئيلة وبعد انقضاء سنوات عديدة على التجارب االصلية» .واضاف
انّ عدد من البلدان ،من ضمنها إيران وسورية ،سعت إلى تطهير مواقعها ومنشآتها
إلزالة ايّ آثار للمواد النووية ...بيد انّ الوكالة الدولية استطاعت الكشف عن تلك
المواد».
في تغطية منفصلة ،استعرض معهد كارنيغي «الجوانب اإليجابية والسلبية
لالتفاق» ،معتبرا ًانّ أبرز اإليجابيات تكمن في «موافقة إيران على القيود المفروضة...
بعدم تخصيب اليورانيوم لنسب عالية لمدّة ال تق ّل عن  15عاماً ...واالكتفاء بمنشأة
وحيدة لتخصيب اليورانيوم» .واضاف انّ البعد اآلخر «الذي ال يق ّل أهمية يكمن في
اإلضافة المفاجئة لالتفاق الحظر الشامل لنشاطات إيران (النووية) ،من ضمنها
منشآت األبحاث والتطوير ،والتي من شأنها اإلسهام في جهود تطوير رأس نووي
متفجر» .مؤكدا ً انّ التزام إيران «سيبقى ساري المفعول والى األبد».
أعرب معهد أبحاث السياسة الخارجية عن امتعاضه لعدم تضمين االتفاق
النووي «مسألة االسلحة اإلشعاعية ،ال سيما أنّ إيران تمتلك بنية تحتية متطورة
للمنشآت النووية تشكل تهديدا ًإشعاعيا ًفي المرحلة االولى استنادا ًالى قدرتها على
إعداد الوقود المستنفذ ،لو أرادت ،ألغراض تسليحية وكذلك الستخدامات تجارية
والنظائر المشعّ ة لألغراض الطبية» .وحذر المعهد المتردّدين من اعتبار إيران
مصدر «تهديد إشعاعي من ناحية المبدأ ...ال سيما انها لم توقع او تصادق على
االتفاقية الدولية لوقف أعمال اإلرهاب او اتفاقية الحماية الفعلية للمواد النووية».
كان متوقعا ً من معهد واشنطن تسليط األضواء على الجوانب السلبية لالتفاق
النووي ،معتبرا ً انّ «الضمانة الوحيدة لعدم إقدام إيران على تطوير أسلحة نووية
تكمن في إبقاء التهديد العسكري قائماً ،بيد انّ األمر محط ّ
شك انْ كانت ستقدم عليه
الواليات المتحدة كما تعهّدت».
أوضح مركز الدراسات االستراتيجية والدولية القيود التي ت ّم التوصل اليها في
نصوص االتفاق النووي للح ّد من «تطوير إيران قدرتها الصاروخية» ،مستدركا ً
انه ينبغي التأكيد على «عدم توفر سبل دقيقة يمكن االعتماد عليها للتنبّؤ بجهود
التطوير المستقبلية» .وحث المعهد المعنيين باالتفاق األخذ في عين االعتبار
بعض الجوانب األخرى أبرزها «أضحت إيران قوة صاروخية جادّة ومتط ّورة،
ولديها إطاللة على برامج الصواريخ لكوريا الشمالية ،وليس من واقع المؤكد انّ
تسعى إيران لشراء نظم صاروخية بأكملها من دول أخرى بعد انقضاء العام الثامن
من مفعول االتفاق» .وحذر انه بصرف النظر عن النوايا المستقبلية «ستبقى برامج
إيران الصاروخية تشكل تهديدا ً متزايدا ً بصرف النظر عن تفاصيل اتفاق الح ّد من
األسلحة النووية».
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بلغ عدد الطامعين في الترشيح عن الحزب الجمهوري  16فرداً ،للحظة إعداد
التقرير ،األمر الذي شكل نسبة غير مسبوقة في تاريخ االنتخابات الرئاسية
األميركية؛ مما دفع البعض إلى الته ّكم على الحزب بسعيه االمتثال والرقم  16في
عام  .2016تدرك غالبية المرشحين انّ حظوظ الفوز بترشيح الحزب محدودة او
معدومة ،لكن كالً منهم يراهن على حجز موقع سياسي متميّز في اإلدارة المقبلة في
حال فوز الحزب الجمهوري.
المسألة األبرز في السعي لتفسير العدد المتزايد ينبغي النظر اليها ضمن البعد
القضائي المتمثل برفع المحكمة العليا القيود السابقة عن حجم أموال التب ّرعات او
األموال الخاصة لخوض االنتخابات ،واضحت بال حدود او كوابح .البعد اآلخر،
ربما ،يكمن في التطور التقني وآليات التواصل الحديثة التي يستغلها المرشحون
الى حدودها القصوى دون االلتفات الى ايّ اعتبارات او ضوابط قانونية.
في جانب الحزب الديمقراطي ،تواجه المرشحة االبرز ،هيالري كلينتون ،تعثرا ً
وراء آخر وفق حملة منظمة من خصومها في الحزب الجمهوري الذين يعتبرونها

المرشحة األق��وى على منافسة مرشحهم المقبل .أيضاً ،المرشح عن الحزب
الجمهوري ،جيب بوش ،يتلكأ في صعوده بعد ان كانت التوقعات تشير الى شبه
يقين بتصدّره المشهد االنتخابي وتراجعه امام حاكم والية ويسكونسن ،سكوت
ووكر ،والملياردير دونالد ترمب.
إقالع القاعدة االنتخابية عن تأييد جيب بوش مبكرا ً أصاب حملته االنتخابية
بالدهشة واالنكسار لما كان يع ّول عليه من استغالل صالته العائلية وتحالفاتها
السياسية والعسكرية والتجارية الواسعة في حشد التأييد المبكر لحملته .القاعدة
األوسع من الناخبين المحافظين أحجمت عن تأييده بشكل الفت ،لتخبّط خطابه
السياسي منذ البدء ،مما حمله على التطلع لتأييد الشريحة المعتدلة في القاعدة
الجمهورية وافراد متواضعي الخبرة المعجبين بسجل عائلته التي أفرزت رئيسين
ال يزاالن على قيد الحياة.
أحدث المرشحين عن الحزب الجمهوري كان حاكم والية اوهايو المركزية ،جون
كيسيك ،الذي يحسب على التيار المعتدل داخل الحزب ويتمتع بسجل وخبرة
جديرة باالحترام ،ال سيما في المجال االقتصادي والرعاية الصحية الشاملة ،والذي
حصد غضب قادة الحزب البارزين لقبوله البرنامج في أوج الخالفات الحزبية مع
الرئيس أوباما.
دخول كيسيك حلبة السباق االنتخابي قد يضفي بعض المصداقية المفقودة
لحزب يمثل مصالح أش � ّد الفئات االجتماعية ث��راء وقاعدة اجتماعية تتميّز
بالعنصرية تجاه اآلخر ومناهضة ايّ دور للدولة المركزية في الشأن العام .فهو
يحظى بدعم شعبي واسع في والية اوهايو بلغ نحو  60في المئة ،وفق أحدث
استطالعات ال��رأي ،في والية ال تزال تلعب دورا ً محوريا ً في نتائج االنتخابات
الرئاسية ،وربما يعتقد كيسيك ان حظه في الفوز بمنصب نائب الرئيس هو األفضل
له بين اقرانه اآلخرين.
وبشر كيسيك جمهوره في خطاب ترشيحه انّ «اإلجراءات السياسية أهم بكثير
من االعتبارات السياسية او االيديولوجية ،اما بلوغ النمو االقتصادي فال يمثل هدفا ً
بح ّد ذاته .إيجاد فرص العمل اسمى هدف أخالقي بالنسبة لنا.
في المجمل ،إغراء المناصب القيادية المقبلة هو ما يحفز هذا العدد الكبير من
المرشحين دخول حلبة السباق الرئاسي ،بدءا ً بالمناصب الوزارية الى التعيينات
الديبلوماسية الهامة خاصة في عواصم كبرى ،في اوروبا واليابان ودول آسيوية
اخرى.

دونالد ترمب :مرشح ام مه ّرج؟

نجح دونالد ترمب في حجز مقعد متقدّم في السباق االنتخابي يتراوح بين
السخرية من أهليته وجديته الى إثارة قلق القاعدة االجتماعية من برنامج الحزب
الجمهوري وعدائه الصريح لما يس ّمى «المهاجرين غير الشرعيين» ،وجلهم قادم
من دول أميركا الالتينية ،وأبرزها المكسيك .يشتهر ترمب بتصريحاته المهينة
لآلخرين ،وميله السريع لغضب طفولي انْ لم يحصل على ما يريد على الفور .ويبدو
انه يحاكي ويتماهى مع قاعدة حزب الشاي المتشدّدة في الحزب الجمهوري.
رمى ترمب سهام اتهاماته في كال االتجاهين ،يمينا ً ويساراً .اذ اتهم إدارة الرئيس
أوباما «بالسماح للمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين» دخول البالد عبر حدودها
الجنوبية المشتركة مع المكسيك ،دون ان يكلف نفسه عناء تقديم الدالئل والقرائن.
وتوجه ايضا ً نحو أبرز قادة الحزب الجمهوري وأركان معسكر الحرب ،الثنائي جون
ماكين وليندسي غراهام ،مستخفا ً بسجل األول ابان خدمته العسكرية ،وإهانة
الثاني ووصفه بالغبي ردا ً على اتهام غراهام له بأنه أحمق.
استطاع ترمب حشد نحو  5.000مشارك لسماع خطابه الساخر وتعبئة
الجمهور ض ّد «الهجرة غير الشرعية» .انتهز ماكين الفرصة وعلق على الجمهور
بأنه «حشد من المجانين» ،مما حفز ترمب للتشكيك برصيد ماكين األكبر المتمثل
في خدمته العسكرية وقضائه نحو  5سنوات كسجين حرب في جمهورية فيتنام
الشعبية.
المزايدات السياسية البارزة على السطح لعكس ما هو أبعد من لغتها ورمزيتها
لدى الحزب الجمهوري ،الذي يعبّر ترمب عن برنامجه المعادي للفئات االجتماعية
يفسر ،ولو آنياً ،تصاعد
المختلفة بصدق أكبر من كافة المرشحين اآلخرين .وهذا ما ّ
أسهم ترمب في صفوف القاعدة االنتخابية ،على الرغم من العامل المالي الذي
يستغله ترمب الى أبعد الحدود كواحد من أكبر األثرياء بين شريحة الميليارديرات.
تميّز حاكم والية ويسكونسن ،سكوت ووكر ،وتمكن من حجز مرتبة متقدّمة في
أوساط القاعدة االنتخابية للحزب الجمهوري ،وال يزال يحت ّل المرتبة األولى بين
مختلف المرشحين ،بل يمثل ووكر التحدي األكبر لجيب بوش ومستقبله بال جدال،
على الرغم من تواضع إمكانيات حملته المادية مقارنة باآلخرين ،ال سيما بوش
وترمب .الى جانب خبرته السياسية ،يتميّز ووكر عن بوش بماضيه المتواضع
وميله إلى التشبّث بمواقفه أمام الصعاب ،خاصة إبان صراعه السياسي مع
النقابات العمالية في واليته ،الذي ربحه بامتياز.

مرشحو الحزب الديمقراطي

يتبلور شبه إجماع رأي بأنّ المرشحة عن الحزب الديمقراطي ،هيالري كلينتون،
أضحت في مواجهة مزيد من العثرات والمتاعب ،على خلفية نشاطاتها السياسية
السابقة بالدرجة األولى ،والحقد الكامن ضدّها بين أوساط الحزب الجمهوري .يشار
الى أنّ كلينتون بادرت مبكراً ،بل مبكرا ً جداً ،في حشد أكبر قاعدة دعم مالي لحملتها
االنتخابية ،معظمهم من كبار األثرياء.
متاعب كلينتون تخطت خصومها العاديين الى داخل المؤسسة الحاكمة .اذ
أعلنت وزارة العدل األميركية 24 ،تموز ،عن نيتها إجراء تحقيق جديد للنظر في
«تعريض وثائق سرية لخطر محتمل» ،كما يتهمها الخصوم في قضية سجالت
مراسالتها االلكترونية الخاصة خالل فترة توليها رئاسة الخارجية األميركية.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» 23 ،تموز ،الى «نية المفتش العام في وزارة
الخارجية واألجهزة األمنية المعنية الطلب من وزارة العدل فتح تحقيق جنائي» في
هذا الخصوص.
المسألة بالغة األهمية والحساسية في آن واحد ،ومن شأنها اإلطاحة بالسيدة
كلينتون من علوها في حال تثبيت التهمة عليها ،والتي طالما نادى بها الخصوم
الجمهوريون إلقصائها عن الترشح.
الوسائل اإلعالمية ترسم عادة مالمح الصورة االنتخابية عوضا ً عن النبض

الشعبي الحقيقي ،بوعي وإدراك تا ّم من صناع القرار .وسجلت نجاحا ً في صنع
قاعدة انتخابية معادية لكلينتون ،حيث اتهمت من قبل 62في المئة من ناخبي
كولورادو بأنها ال تتحلى بالمصداقية وغير جدارتها بالثقة ،مقابل  34في المئة من
المؤيدين لها.
أشار أحد أحدث االستطالعات في واليات وازنة الى تراجع شعبية كلينتون الى
المرتبة الرابعة خلف ثالثة مرشحين عن الحزب الجمهوري ،جيب بوش وماركو
روبيو وسكوت ووكر ،في استقراء نتائج انتخابية افتراضية أجريت في واليات
كولورادو وايوا وفرجينيا ،حازت فيها كلينتون على النسب المتدنية التالية امام
جيب بوش 36 :في المئة  41 -في المئة في كولورادو؛  36في المئة ـ  42في المئة
في ايوا؛ و 39في المئة  42 -في المئة في فرجينيا .وتتخلف بنسب مماثلة أمام
المرشح ْين اآلخرين.
بصرف النظر عما سيؤول اليه مستقبل هيالري كلينتون فإنّ المرشح عن الحزب
الديمقراطي ،بيرني ساندرز ،ال ينبئ بأداء أفضل أمام منافسيه من المرشحين عن
الحزب الجمهوري ،بوش وروبيو ووكر.
ساندرز يمثل التيار الليبرالي داخل الحزب الديمقراطي وينفرد بدعمه وتأييده،
ولم يتجاوز العقبات السياسية من أجل التواصل مع الناخبين المستقلين والذين
باستطاعة أصواتهم اإلسهام في حسم النتائج االنتخابية في اللحظات األخيرة.
يضاف الى سجل ساندرز انه كان من السباقين بين أعضاء الكونغرس الذين
جاهروا بمقاطعتهم جلسة يتحدّث فيها بنيامين نتنياهو في شهر نيسان الماضي.
التيار المحافظ عاقب ساندرز واتهمه بتأييد النازية.
نصيب ساندرز في االنتخابات االفتراضية المذكورة كان أدن��ى من نصيب
كلينتون ،ولم يتجاوز نسبة  12في المئة مقابل  54في المئة لصالح األخيرة .الفارق
في نسب التأييد لكليهما ال يزال واسعا ً لصالح كلينتون ،ال سيما في ما يتعلق بقطاع
األقليات والمهاجرين الذين ح ّملهم ساندرز مسؤولية تدني األوضاع االقتصادية
خاصة «الصينيين الشريرين ...الذين يسلبوننا فرص العمل».
ويسجل لصالح ساندرز ايضا ً مناهضته وانتقاداته المستم ّرة لسيطرة وسطوة
رؤوس األموال الممثلة بالقطاع المصرفي في وول ستريت ،مما دفع كلينتون الى
البقاء على مسافة علنية ،على األق ّل ،مع تلك الفئة المتسلطة.
المرشح الديمقراطي الثالث والواعد ايضا ً هو حاكم والية ماريالند السابق مارتن
اومالي ،أصغر المرشحين سنا ً ويميل للتيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي ايضاً.
شعبيته أدنى من كلينتون وساندرز وحظه األوفر يكمن في استمرار تعثر كلينتون
وربما إزاحتها كليا ،حينئذ تتوفر له فرص مخاطبة ونيل و ّد القطاع االوسع من
جمهور الناخبين الديمقراطيين.
يشار الى انّ اومالي تولى عمدة بلدية بلتيمور ،التي شهدت مصادمات عنيفة مع
أجهزة الشرطة العام الجاري ،واعرب عن تأييده للمتظاهرين ربما طمعا ً في كسب
تأييد قطاعات شعبية اضافية ،وانْ بقيت مه ّمشة ،لك ّل موقف ثمنه في المحصلة
النهائية.
انض ّم ايضا ً السيناتور لينكولن شافي ،عن والية رود آيالند ،والذي سبق ان
شغل منصب حاكم واليته ويعرف نفسه باستقالليته عن الحزبين ،بيد انه يميل
للتوصيت الى جانب أقرانه الديمقراطيين.
المراقبون ال يعتبرون شافي مرشحا ً جا ّداً ،ال سيما أنّ قاعدة دعمه متواضعة
للغاية .ابان فترة واليته كحاكم تد ّنت نسبة التأييد الى  26في المئة ،مما حفزه
بعدم إعادة ترشيح نفسه لذات المنصب عام .2014
كما انض ّم إلى السباق االنتخابي السيناتور المحافظ جيمس وي��ب ،والذي
استعرضنا سجله بالتفصيل األسبوع المنصرم ،ويمثل التيار اليميني واألش ّد
محافظة في الحزب الديمقراطي ،مناشدا ً القاعدة االنتخابية ضرورة العودة إلى
أص��ول مبادئ الحزب الديمقراطي «التي ال تتض ّمن قضايا اجتماعية» جديرة
بالتبني .التيار الليبرالي العام في الحزب من المتوقع إحجامه عن تأييد ويب في
االنتخابات النهائية.

مستقبل غامض

امام تعثر كلينتون وتسارع المطالبة بمقاضاتها جنائيا ً يبرز شخص نائب
الرئيس ،جو بايدن ،كأفضل أمل للحزب الديمقراطي خوض االنتخابات وربما الفوز
بها .بيد انّ بايدن ال يزال يراقب التطورات ولم يفصح عن نواياه االنتخابية ،بخالف
طبيعته الميالة إلى التصريحات المفصلة .يشار الى انّ بايدن يبلغ  72عاما ً وسنه
المتقدّم قد يشكل العامل الكابح ألهوائه .تقدّم سنّ شخصيات حزبية اخرى في
الحزب الديمقراطي تحرمه من كفاءاتها للحملة االنتخابية المقبلة.
الشخصية الواعدة وغير المتح ّمسة لخوض االنتخابات السيناتور اليزابيث
ووري��ن ،التي «قد» تدخل الحلبة قسرا ً في حال انسحاب كلينتون بشكل مبكر.
تحسب وورين على التيار األش ّد تقدّمية في الحزب الديمقراطي وتشتهر بعدائها
الصريح لسلطة وسطوة أثرياء وول ستريت على القرار السياسي األميركي ،فضالً
عن مواقفها التقدّمية االخرى في المستويات االجتماعية ونضاالت المرأة .كما تتميّز
عن كلينتون بنظافة سجلها السياسي وخل ّوه من ايّ أعباء او فضائح سياسية ،التي
تالحق كلينتون راهناً.
حسم المسألة ربما لن يكون بيد وورين حصراً ،ال سيما لميل أصحاب القرار
تأييد فوز مرشح الحزب الجمهوري في الدورة المقبلة ،وتنامي حظوظها في الدورة
االنتخابية المقبلة عام .2020
نظرة فاحصة على مرشحي الحزبين تفيد بتميّز الحزب الجمهوري ،او قلة من
مرشحيه ،على خصومه في الحزب الديمقراطي ،األمر الذي تعززه نتائج استطالعات
الرأي المتواصلة ال سيما تأييد شريحة الناخبين المستقلين ،التي يع ّول كال الفريقين
على كسبها لصالحه.
في المقابل ،يعاني مرشحو الحزب الديمقراطي من إحجام قاعدتهم االنتخابية
بشكل بارز لجملة اعتبارات ،منها ما يتعلق بفلسفة الحزب المطلوبة في القرن
الحادي والعشرين ،وتقدّم السنّ ألفضل المرشحين ،أصغرهم تعدّى سن الستين
من العمر.
انْ استطاعت هيالري كلينتون التغلب على العوائق «القانونية» األخيرة ،التي
تثار في وجهها باستمرار ،فإنها تمثل الح ّل األنسب للحزب لخوض االنتخابات.
بخالف ذلك ،سيصاب بنكسة كبيرة لعدم تميّز المرشحين اآلخرين بالنسبة للقطاع
الواسع من الناخبين األميركيين.

