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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

رو�سيا في �سورية
ودرو�س التجربة الأفغانية
} حميدي العبدالله
أع �ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس��ي ل �ش��ؤون م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب أوليغ
سيرمولوتوف «أنّ محاولة توريد صواريخ محمولة لإلرهابيين في سورية
ستعتبر مساعدة مباشرة لهم مع كافة اآلث��ار المترتبة على ذل��ك» .وأض��اف «إنّ
ألي من المجموعات اإلرهابية في سورية سيعني أنّ
توريد ه��ذه المنظومات ّ
الدولة التي فعلت ذلك وقفت عمليا ً إلى جانب اإلره��اب الدولي مع ك ّل العواقب
المترتبة على ذلك»؛ وختم «أريد أن يت ّم االستماع إلى ذلك كتحذير جدي».
ماذا يعني هذا الكالم الحازم والواضح؟
يعني أنّ روسيا الحالية غير االتحاد السوفياتي ،فإذا كان الغرب ودول المنطقة
أي تسليح المعارضة بأسلحة مضادّة
يسعون إلى إعادة إنتاج التجربة األفغانيةّ ،
للطائرات إلسقاط الطائرات الروسية التي تشارك إلى جانب الجيش السوري في
الحرب على اإلرهاب ،كما حدث في أفغانستان في عقد الثمانينيات ،حيث خسرت
أي أنّ ر ّد روسيا هذه المرة
روسيا  270طائرة ،فإنّ هذا لن يحدث مرة أخرى؛ ّ
سوف يختلف ،وسيكون الر ّد حازماً ،هذا ما عناه سيرمولوتوف بقوله «أريد أن
(أي
يت ّم االستماع إلى ذلك كتحذير جدي» ،وقوله «ستعتبر مساعدة مباشرة لهم ّ
اإلرهابيين) مع كافة اآلثار المترتبة على ذلك» .هكذا فإنّ روسيا مستعدّة لضرب
ال��دول التي تسمح بوصول ه��ذه األسلحة إل��ى اإلرهابيين في س��وري��ة ،وليس
االكتفاء بمواجهتها داخ��ل األراض��ي السورية ،كما كان يحدث في أفغانستان،
وهذه الدول حصرا ً هي تركيا واألردن ،ألنّ روسيا اليوم لن تقف مكتوفة األيدي
وتحصر ردّها بالدفاع بكلفة عالية ،كما حدث في أفغانستان.
إنّ روسيا اليوم تختلف عن روسيا السوفياتية في أمرين جوهريين ،وهذا
يفسر هذا الموقف الحازم:
ّ
ــــــ االختالف األول ،يكمن في طبيعة النخبة الحاكمة القائدة للمجتمع والدولة،
في االتحاد السوفياتي كانت النخبة مك ّونة في السنوات األولى مما أسماه لينين
«األنتلجنسيا» وهي التي ق��ادت الدولة والمجتمع ،وفي السنوات األخيرة آلت
السيطرة إلى ما بات يعرف بـ«النوموكال ت��ورا» ،وهي البيروقراطية التي كانت
تهيمن على الدولة والمجتمع في االتحاد السوفياتي ،لكن «النوموكال تورا» على
عكس «األنتلجنسيا» كانت لديها ميول وتطلعات مناهضة لالشتراكية والشيوعية.
يفسر أنّ ك � ّل أع�ض��اء المكتب السياسي ف��ي النصف الثاني م��ن عقد
وه��ذا م��ا ّ
الثمانينيات وعلى رأسهم غورباتشوف ويلتسين وشيفارنادزة وحيدر علييف
كانوا من أنصار الغرب ،وكانوا يتمنّون خسارة الحرب في أفغانستان لتوظيف
الهزيمة لكسب المعركة داخل الحزب الشيوعي السوفياتي لمصلحة خياراتهم.
أي ر ّد فاعل ض ّد التدخالت الغربية وتدخالت دول المنطقة في
ولهذا عارضوا ّ
الشؤون األفغانية.
ـــــ االختالف الثاني ،أنّ النظام في روسيا اليوم هو نظام رأسمالي والنخبة
الحاكمة لديها مصالح جيوسياسية وجيواقتصادية ال يمكن التساهل إزاء
أي جهة ،وهي نخبة حيوية ،ولديها االستعداد للذهاب بعيدا ً في الدفاع
مسها من ّ
ّ
عن مصالح روسيا على عكس ما كانت عليه ح��ال النخبة السوفياتية في عهد
غورباتشوف أثناء الحرب األفغانية.
وأي
هذه االختالفات يحب أن يأخذها الغرب ودول المنطقة على محمل الجدّّ ،
تجاهل لذلك ستدفع الدول التي أساءت الحساب ثمنا ً باهظاً.

هيالري تك�سب المناظرة ...لكن حظوظها غام�ضة في ال�سباق الرئا�سي
العمليات العسكرية الروسية بالتزامن مع العمليات البرية للجيش العربي السوري تصدّرت اهتمامات
معظم مراكز الفكر واألبحاث والدراسات والمؤسسات اإلعالمية.
المناظرة اإلعالمية األولى بين مرشحي الحزب الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية المقبلة كانت محور
اهتمام العامة وذوي االختصاص على السواء.
سيستعرض بند التحليل وقائع وتداعيات تلك المناظرة وخاصة للمرشحة األولى هيالري كلينتون،
التي تتع ّرض لحملة شرسة من خصومها في الحزب الجمهوري إلقصائها عن الترشح .وجاء عامل الزمن
ليدعم موقعها قبل المناظرة بأيام معدودة حينما اضطر أحد قادة الحزب الجمهوري لإلفصاح عن حقيقة
الحملة ضدّها العتبارات سياسية وحزبية وانتخابية بالدرجة األولى ،األمر الذي كلفه الترشح لمنصب
رئيس مجلس النواب.
كما سيتض ّمن بند التحليل إلقاء نظرة أخرى على العمليات الجوية الروسية في سورية ،وتصاعد
وتيرتها في المرحلة األولى ،وما سينطوي عليه من آفاق للحفاظ على مستوياته الراهنة ،أما االضطرار
لتعديل حجم الغارات بعض الشيء او استقدام مزيد من الموارد والمعدات ،وهو األمر األكثر ترجيحا ً
بالنظر الى دخول حاملة الطائرات الروسية الوحيدة مياه البحر المتوسط قبالة الشواطئ السورية.

العالقات «اإلسرائيلية» ودول الخليج

كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى النقاب عن تنامي العالقات الثنائية بين «إسرائيل ودول
مجلس التعاون والممتدّة لنحو  25عاماً ،أوثقها تلك الجارية مع دولة االمارات العربية المتحدة ،وأشدّها
عدوانية مع دولة الكويت» ،من ّوها ً بمشاركة «إسرائيل» في مؤتمر استضافته أبو ظبي عام  2013لتقنيات
الطاقة المتجدّدة ،وقاطعته الكويت آنذاك .وشدّد المعهد على أنّ عالقات «إسرائيل السرية مع الكويت
تختلف عن الوصف أعاله» .وأوضح بلهجة استعالئية «هناك في مكان ما من دول مجلس التعاون
الخليجي مق ّر لبعثة ديبلوماسية إسرائيلية ،كما وثقه تقرير الميزانية السنوية للحكومة لعام .»2013
وختم بالقول انه وعلى الرغم من بعض المطبات التي اعترضت عالقات «إسرائيل بدول مجلس التعاون
في السابق ،فانها تحلق عالياً» في المرحلة الراهنة.

تداعيات التدخل الروسي أميركيا ً

أعرب معهد أبحاث السياسة الخارجية عن اعتقاده بتراجع النفوذ األميركي في منطقة الشرق األوسط
«واإلعياء الذي لحق به على امتداد العالم» .وأوضح انه ينبغي اإلقرار بصحة بعض االدّعاءات ال سيما
«انحسار قدرة الواليات المتحدة على استعراض قوتها ونفوذها في الشرق األوسط منذ بدء إرسالها
قوات الحتالل المنطقة في أعقاب هجمات  11ايلول» .وأردف انّ من تداعيات الحرب واالحتالل األميركي
للعراق اننا «نلمس انعكاسات ونتائج مباشرة له من الدرجة الثانية والثالثة واللتين يتعيّن التعامل معهما
لفترة زمنية مقبلة ،فضالً عن بروز العامل اإليراني الطاغي واألخطر».
استعرض مركز الدراسات االستراتيجية والدولية العوامل المحفزة «لنشوء اإلرهاب وحركات
التمرد» ،ومنها بروز تنظيم داعش .وحمل المسؤولية الكبرى «للحكومات اإلقليمية وقواها األمنية،
وتغاضيها عن تفشي الفساد وتوسع الفجوة االقتصادية وإجراءات القمع المشدّدة» .كما ح ّمل جزءا ً
من المسؤولية لسياسة الواليات المتحدة التي غاب عن ذهنها «ضرورة إعادة استخالص الدروس من
مواجهة حركات التمرد؛ واإلقالع عن عدم الالمباالة لتوفر خطة وتص ّور عسكري  -مدني للمرحلة
الالحقة ،وهرولتها إلنشاء قوات أمنية في الدول المضيفة وما تلبث ان تغادر على عجل».
وتناول مركز الدراسات أيضا ً مسألة إلقاء سلطات مولدوفا القبض على شبكة لتهريب المواد المش ّعة

مناظرة لتبييض السجل

قا�سم �سليماني ب�سيجاره الكوبي الفاخر
يدير تحالف المقاومة من بحر قزوين..؟!
} سعدالله الخليل
من جديد تعود البروباغندا األميركية لتدلي بدلوها في الحرب على سورية ،فليس بغريب عن
معركة رصدت لها أموال وعقول ،وقامت في جزئها األكبر على عالم الميديا أن تشهد فصوال ً من
التهويل وضخ األكاذيب لم تشهدها مجتمعة حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية ،وعبر السنوات
الخمس الماضية فشلت تلك البروباغندا في تحقيق غايتها المرجوة بتغيير مجريات األحداث على
األرض ،كما فعلت فعلها في بلدان الثورات المل ّونة بنسخها العربية والغربية.
وفي حين تف ّردت الجبهة السورية بالمناعة ض ّد حروب الدعاية والتضليل وأبطلت مفاعليها،
فقد ارت ّد جزء منها في اتجاهات ال تشتهي رغبات مطلقيها كمحاوالت شيطنة الفرقة الرابعة
وادّعاء حربها على امتداد الجغرافيا السورية والتي ح ّولتها إلى مصدر رعب ألعداء سوريا ،وكذلك
محاوالت النيل من هيبة الرئيس بشار األسد واإلصرار على زجّ اسمه في ك ّل ما يدور على الساحة
السورية ،مما رسخ حضوره كحجر زاوية أليّ ح ّل للقضية السورية.
سبقت البروباغندا اإلعالمية التطورات الميدانية بمراحل ،فمنذ الرصاصة األولى التي رافقت
المشهد السوري كان حزب الله حاضرا ً على الشاشات مشاركا ً رئيسيا ً في قمع حراك سلمي قبل
أن يدخل على خط المواجهة الفعلية في معارك القصير العام  ،2013وسرعان ما ص ّور حزب الله
كقوة ضاربة تجوب األرض السورية من درعا جنوبا ً إلى أقاصي الحسكة من دون أن تثبت أي من
نشرات األخبار أو مراكز األبحاث البراهين واألدلة القطعية على وجود لم تخجل به قيادة الحزب وال
القيادة السورية ،بل اع ُتبر واجبا ً أساسيا ً للتحالف ومهمة سامية ودفاعا ً استباقيا ً عن أمن المقاومة
المستقبلي ومواجهة لإلرهاب على األراضي السورية تمنع مواجهة تالية على األرض اللبنانية.
وأعادت تلك الوسائل التجربة بالترويج لتسلّم الحرس الثوري اإليراني دفة المعركة السورية
بقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني ،الذي أكدت نشرات األخبار تواجده في درعا والحسكة
وريف دمشق والعراق وربما في بوارج بحر قزوين إلدارة منصات إطالق الصواريخ الروسية والتي
تستهدف تج ّمعات اإلرهاب على األراضي السورية ،بعد أن أضاف دخول الجيش الكوبي وقبله
الكوري الجنوبي معركة سورية بعدا ً عالميا ً جديداً ،بحسب ما تؤكده مراكز الدراسات األميركية
أمثال معهد الدراسات الكوبية األميركية التابع لجامعة ميامي األميركية الذي نسب إلى مصدر لم
يكشف النقاب عنه رصد قوات كوبية في سورية لدعم الجيش ،وهو ما ك ّررته «فوكس نيوز» بأنه
نقالً عن مسؤول أميركي لم تنشر اسمه قبل تأكيد المتحدث باسم البيت األبيض جوش ايرنست
بأنّ الحكومة األميركية لم تجد دليالً يشير إلى صحة هذه التقارير ،فقد واظبت تلك الوسائل على
السير في الرواية.
رغم أنّ الهدف واضح ومكشوف من وراء روايات كهذه يتمثل في تقزيم إنجازات الجيش السوري
وحلفائه ،ونسبها ألطراف خارجية ،وتحويل مسار الحدث السوري إلى أبعاد إقليمية عالمية ربما
يخلق ما يعتقدون أنه مب ّرر إلدخال مئات األلوف من اإلرهابيين إلى الساحة السورية ومحاولة
رسم صورة مشابهة لما يقوم به الغرب في سورية.
بعد الدخول الروسي على خط المواجهة في سورية وتشكيل غرفة العمليات المشتركة
الروسية السورية العراقية اإليرانية للحرب على اإلره��اب ،فإنّ الفرصة تبدو مواتية لر ّد تلك
األسلحة النفسية نحو معاقل مطليقها بالسعي الجدّي إلى توسيع التحالف الرباعي ليشمل ك ّل
القوى المناصرة للقضية السورية بما يتماشى مع الفرز العالمي الذي أحدثه الشأن السوري
بين محورين غربي في المقلب األميركي ،وشرقي في الضفة الروسية ،فوسط غياب أي إمكانية
للتموضع في الوسط والنأي بالنفس عن تلك المحاور ،بات من األجدى التفكير بتحالف عسكري
يجمع تلك القوى المحبة للسالم والمدافعة عن قراراتها السيادية لدعم صمودها ،بما يستثمر
في الظرف التاريخي الذي خلقته األزمة السورية ،كما استثمر األميركي في ظروف المواجهة مع
االتحاد السوفياتي وأنشأ حلف شمال األطلسي كقوة تهدّد ِباسمها استقرار الشعوب ،فإنه من
شأن أيّ تحالف عسكري مواجه أن ينهي تلك األحالم ويضمن االستقرار للعالم المعاصر ،ويبني
على القوة العسكرية والتفاهم السياسي لدول تتشارك الرؤية والطموح من موسكو إلى أميركا
الجنوبية مرورا ً بمنطقة الشرق األوسط وجنوب إفريقيا .حينها تحصد الواليات المتحدة نتائج
«البروباغندا» التي ر ّوجتها و«على نفسها تكون قد جنت براقش» ،وقد تلتقط راداراتها صور قائد
فيلق القدس قاسم سليماني في بحر قزوين بلباس الحرس الثوري اإليراني وسيجاره الكوبي يدير
عمليات محور المقاومة ض ّد النسخ األميركية المحدثة من تنظيم «داعش» في مكان ما في الشرق
ربما أو في الغرب .فهل ستجرؤ على الر ّد أم تكتفي باالمتعاض واالستنكار؟

«توب نيوز»

رو�سيا تغ ّير خريطة التحالفات
 منذ المجيء الروسي إلى المنطقة بهذا الزخم أدرك الجميع أنّ قوة عظمى صارت شريكا ًفي معادالت المنطقة.
 لم يعد ممكنا ً للشرق األوسط أن يبقى كما كان قبل هذا الحدث. الدول ستعيد حساباتها فالذي كان يستخدم اإلرهاب بحسابات خاصة ويدّعي محاربتهصارت لعبته مكشوفة ،ألنّ روسيا تقول له إنّ جماعاتك التي تدعمها وهي مصنفة إرهابية
ستنال نصيبها اآلن.
 الدول الجادّة والصادقة في محاربة اإلرهاب صار عندها حليف جبار في الميدان. الغرب وعلى رأسه أميركا منافق يترك حلفاءه اإلقليميين يتخبّطون ويتخذون خياراتهم،فإنْ كسبوا تبناهم وإن خسروا تب ّرأ منهم.
 السعودية وتركيا و«إسرائيل» متض ّررون أوائل من حضور روسيا ألنهم أول من يستعملاإلرهاب في سورية.
 مصر والعراق وسورية والجزائر من أوائل المستفيدين من حرب جدية على اإلرهاب الذييتهدّدهم ويقاتلونه بجدية.
 ألنّ روسيا في الميدان ،فالمتض ّررون يجب أن يتحدوا فالخصم كبير. ألنّ روسيا في الميدان ،فالمستفيدون يجب أن يتحدوا فالفرصة ذهبية. مصر والسعودية تفترقان. -تركيا والسعودية حليفان على أمل فوز اإلخوان انتخابيا ً وبمال سعودي...

التعليق السياسي

خيّبت المرشحة لالنتخابات الرئاسية هيالري
كلينتون توقعات خصومها ،وهم كثر داخل الحزبين،
والذين ما انفكوا عن إثارة الزوابع والعثرات في وجهها
لحملها على االنكفاء عن الترشيح على أق � ّل تعديل،
والسماح لبروز آخرين على رأسهم نائب الرئيس جو
بايدن ،كما يُشاع.
أتاحت حيثيات المناظرة اإلعالمية بين المرشحين
عن الحزب الديمقراطي فرصة للشعب األميركي التع ّرف
مجدّدا على السيدة كلينتون ،مهّدت لها حملة إعالمية
مكثفة منها استضافتها على برامج إعالمية ترفيهية
تحظى بمشاهدة عدد كبير من الناخبين ،بغية إعادة
إنتاج وتسويق المرشحة صاحبة الوجه الحديدي
والتعبيرات الحادّة.
المرشحون الخمسة ،ه��ي�لاري كلينتون وبيرني
ساندرز ولينكولن تشافي وجيم ويب ومارتن اومالي،
حافظوا على الظهور بمواقف تعزز وحدة الحزب وتنزع
عنه االختالف في وجهات النظر واالبتعاد عن سياسات
الرئيس أوباما.
تميّزت السيدة كلينتون عن منافسيها ،وف��ق آراء
المعلقين واستطالعات ال��رأي بعد المناظرة ،بلفت
األنظار الى سجلها الطويل «المليء بالخبرة السياسية
والقيادية» ،وتع ّمدت توجيه نصال انتقاداتها إلى
خصومها في الحزب الجمهوري.
المنافس الصاعد ،بيرني ساندرز ،عبّر عن تضامنه
مع السيدة كلينتون في وجه الحملة الشرسة من الحزب
الجمهوري ،إلثارته مسألة رسائلها الرسمية االلكترونية
إبان توليها منصب وزير الخارجية .وقال ساندرز خالل
المناظرة «الشعب األميركي سئم االهتمام برسائل
البريد الملعونة» ،معلنا ً بذلك ض��رورة تصلّب ممثلي
الحزب الديمقراطي في الكونغرس وإنهاء تلك المسألة
«الهامشية» ،وفق توصيفات قادة الحزب.
يُشار الى انّ السيدة كلينتون تع ّرضت قبل مغادرتها
منصبها في وزارة الخارجية الى حملة عدائية منظمة
لتحميلها مسؤولية االعتداء على البعثة الديبلوماسية
األميركية في بنغازي 11 ،ايلول  ،2012ومقتل السفير
األميركي كريستوفر ستيفنز وأربعة آخرين.
شكل مجلس ال��ن��واب بأغلبية الحزب الجمهوري
منذئذ لجنة خاصة للتحقيق في تلك الحادثة رافقها
صخب إعالمي بأنه ينبغي على السيدة كلينتون تح ّمل
المسؤولية كاملة ،مما سيضعها خارج حلبة السباق
الرئاسي تلقائياً .من المق ّرر مثول كلينتون أمام لجنة
التحقيق مرة أخرى األسبوع المقبل.
زعيم األغلبية ع��ن ال��ح��زب الجمهوري والمرشح
السابق لرئاسة مجلس النواب ،كيفن مكارثي ،م ّد إلى
كلينتون حبل النجاة نهاية الشهر الماضي ،ربما عن
غير قصد ،بقوله انّ «تشكيل اللجنة جاء بدافع النيل
منها» وتقويض حظوظها االنتخابية .وتبعه عضو آخر
عن الحزب الجمهوري مطلع االسبوع ،ريتشارد هانا،
ليؤكد «زلة لسان» مكارثي بأنّ « ...الجزء األعظم الكامن
وراء لجنة التحقيق استهدف شخص هيالري كلينتون».
وأضاف هانا في لقاءاته مع مؤسسات إعالمية مختلفة
انّ تصريح مكارثي نابع من صدق الرواية ومحذرا ً
من العرف السياسي السائد بأنّ «البوح بالحقيقة في
واشنطن هو كبرى الخطايا».
الصعود السريع للمرشح الديمقراطي بيرني ساندرز
أث��ار مخاوف حقيقية داخ��ل حملة كلينتون ،لالعتقاد
بأنه يمثل «التيار الليبرالي» في الحزب ويذهب البعض
لوصفه بـ«التقدمي» .بعض الشخصيات النافذة
في الحزب الديمقراطي وفرت الدعم لساندرز «نكاية
بكلينتون» ،التي كانت تتربّع على قمة تتويجها مرشحة
للحزب «إال إذا برز أحدهم من خلف الستار» ،كما فعل
المرشح آنذاك باراك أوباما ،عام  ،2008مع ّرضا ً خط
سيرها ونفوذها لالنحدار والتدهور.

القضايا الخالفية

م��ن نافلة ال��ق��ول رص��د ت��راج��ع منسوب االهتمام
بالسياسة الخارجية بين صفوف الشعب األميركي
وب��ع��ض نخبه السياسية وال��ف��ك��ري��ة ،ف��ي المواسم
االنتخابية ،وتقدّم المسائل والقضايا الداخلية على سلّم
أولوياته ،والتي تتباين بين الحزبين بصورة بارزة .درج
الحزب الجمهوري على إعطاء األولوية لألمن وتخصيص
الجزء األكبر من الميزانيات السنوية ل��وزارة الدفاع؛
بينما اعتاد الحزب الديمقراطي على النظر الى األوضاع
االقتصادية واجترار مقولة «صون مكتسبات الطبقة
الوسطى» من المجتمع.
بوسع المرء رصد أبرز القضايا والمواقف «الخالفية»
بين مرشحي الحزب الديمقراطي ،هي تباينات في
معظمها بعيدا ً عن تنافر المواقف وال���رؤى ،ال سيما

بين المرشح ْين األوفر حظاً :هيالري كلينتون وبيرني
ساندرز ،اللذين يدركان بعمق انّ بنية الحزب الديمقراطي
بلغت درجة من التطور وتعكس تمثيل مصالح األقلية
الحاكمة (االوليغاركية) كأنهما توأمان ال ينفصمان عن
بعضهما .كما انّ حال الحزب الديمقراطي هذه تتماهى
مع الحزب الجمهوري ال��ذي يمثل الشريحة الحاكمة
وكبار المستثمرين ورؤوس األم��وال ،وتنافسهما على
ذات األرضية.
بعض األسئلة الموجهة للمرشحين في المناظرة
المست السياسة الخارجية األميركية ،خاصة لما
يعتقدونه «أكبر تهديد لألمن القومي األميركي» .وجاءت
المواقف متعدّدة ومتباينة في آن :هيالري كلينتون
اعتبرت الخطر في «انتشار األسلحة النووية في إيران
ومناطق أخرى» ،وشاطرها الرؤية مارتن اومالي؛ بيرني
الحس الشعبي األوسع باعتبار «التغيّرات
ساندرز المس
ّ
المناخية وتلوث البيئة» األش� ّد خطراً .المرشح اآلتي
من خارج السرب ،لينكولن تشافي ،اعتبر مصدر الخطر
في «الفوضى التي يتسم بها الشرق االوسط» .المرشح
الذي يعتبره الكثيرون هامشياً ،جيم ويب ،اعتبر صعود
الصين على المسرح الدولي من أه ّم األخطار.
ُي��ش��ار ال��ى أنّ كلينتون ص � ّوت��ت إل��ى جانب ق��رار
شنّ الحرب على العراق عام  ،2003وقدّمت اعتذارا ً
«سطحياً» في ما بعد وحازت على مكافأة توليها منصب
وزير الخارجية ،كما قالت .بيد انّ ك ّل من ساندرز وتشافي
اعتبرا العدوان واالحتالل األميركي للعراق «أسوأ حماقة
في السياسة الخارجية طيلة تاريخ الواليات المتحدة».
سوريا ً أيضا ً تباينت مواقف كلينتون وساندرز ،اذ
تؤيد األولى انشاء «منطقة حظر للطيران» داخل األراضي
السورية؛ بينما عارضها سارندرز.
من بين القضايا الداخلية الهامة «تشريع المراقبة
الشاملة» المعروف بقانون الباتريوت ال��ذي يخ ّول
األج��ه��زة األمنية وعلى رأس��ه��ا وك��ال��ة األم��ن القومي
والتنصت على المكالمات الهاتفية
صالحية المراقبة
ّ
والرسائل االلكترونية لكافة افراد الشعب األميركي .ومن
أبرز تداعيات القانون «وثائق إدوارد سنودن» التي ع ّرت
جهود وتقنيات الوكالة في المراقبة والتتبّع وتسجيل
كافة االتصاالت االلكترونية والهاتفية عبر العالم.
كلينتون ،كما كان متوقعاً ،أسهبت في تشدّدها حيال
مصير سنودن بأنه «ينبغي عليه المثول أمام المحكمة
بتهمة جنائية وما يترتب عليها من عقوبة السجن مدى
الحياة» ،في أفضل األح��وال .ساندرز وتشافي أعربا
عن معارضتهما للقانون وتخويل وكالة األمن القومي
صالحيات مفتوحة دون ضوابط او قيود ،وتعهّدا

كقضية منفصلة في محطات اهتمامه .وأوضح أنّ «التوصل إلى دالئل وقرائن تربط تهريب المكونات
النووية بمجموعات إرهابية يكتنفها الضبابية» .ال سيما أنّ بعضها ال يخفي نواياه في امتالك أسلحة
نووية وبيولوجية مش ّعة .وأشار الى مقال بقلم الرهينة الغربية جون كانتيل في عدد أيار  2013لمجلة
«دابق» التابعة لـ«داعش» يوضح فيه «عزم الدولة االسالمية على شراء سالح نووي» ،ربما من باكستان،
كما يشير المركز .واستطرد بالقول انّ المقالة المشار اليها «ال تشكل دليالً قاطعا ً بالضرورة لنوايا
داعش ،بل ال تؤشر على امكانية نجاحه» في المهمة.

انفراجات االتفاق النووي

اعتبر معهد كارنيغي التوصل لالتفاق النووي بأنه «يوفر فرصة إلقامة نظام أمني جديد في منطقة
الخليج» ،موضحا ً أنّ األفق يعد بتحسين العالقات بين دول الخليج وإيران «والتمهيد للتخفيف من
الحشود العسكرية األميركية» في المنطقة .واستدرك بالقول انه ربما سيحصد الحرس الثوري اإليراني
بعض المكاسب نتيجة تنفيذه «بيد انّ االتفاق قد يوفر مساحة أوسع زيادة في وتيرة المشاركة الثنائية
بين الواليات المتحدة وإيران ،مما يستدعي إقدام الواليات المتحدة على تعزيز انخراط إيران في
التشكيالت اإلقليمية وفي نفس الوقت تطبيق إجراءات مكلفة لطهران في حال مضيّها بإلحاق األذى
وتهديد جوهر المصالح األميركية» .وأوضح انّ االختبار األول لتلك العالقة انعقاد مشاورات متعدّدة
تخص أمن الخليج ،بغية تخفيف حدة التوتر وح ّل الخالفات
األطراف للدول المجاورة «للبحث في قضايا
ّ
وإدارة األزمات والحيلولة دون وقوع صراعات».

تونس

إرهاصات الحكومة التونسية للتوصل إلى «عدالة مرحلية» كانت إحدى محطات اهتمام مركز
الدراسات االستراتيجية والدولية ،مؤكدا ً على تبلور وعي مبكر في هذا االتجاه لدى «منظمات المجتمع
المدني ،منذ ما قبل اندالع االحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون
الثاني  .»2011واوضح انّ تلك المنظمات كانت تتطلع لالستفادة واالقتداء «بتجربة المغرب في تطبيق
مسار عدالة مرحلية ،كاستراتيجية فضلى للفوز بتنازالت سياسية وإصالح أوضاع حقوق اإلنسان
للحيلولة دون االصطدام المباشر مع اجهزة الدولة».

تركيا

ح ّمل صندوق مارشال االلماني الحكومة التركية المسؤولية الرئيسة لالنفجار الذي تع ّرضت له انقرة
مضي حكومتها في «سياسة
والذي «أظهر عدم جهوزية تركيا للتعامل مع موجة إرهاب جديدة» ،نتيجة
ّ
اإلطاحة بنظام الرئيس األسد مهما بلغت الكلفة ،حتى ولو على حساب أمنها الداخلي الخاص» .وأضاف
انّ الحكومة التركية «سمحت لقوى المعارضة السورية باستخدام المنطقة الحدودية مع تركيا لتعزيزات
وإمدادات لوجستية ،مما ع ّرضها النتقادات دولية على خلفية إحجامها عن اتخاذ تدابير تح ّد من تدفق
المقاتلين األجانب ،معظمهم من أوروبا ،الى سورية» .وذ ّكر الحكومة التركية «بتحذيرات صادرة عن عدد
من خبراء األمن لآلثار المترتبة عن المراقبة المخففة على األمن القومي» .ونبّه السلطات التركية الى انه
بالرغم مما تمتلكه من خبرات متراكمة في «مواجهة حرب العصابات ،واحتواء تيارات ايديولوجية تميل
إلى أقصى اليسار» ،ينبغي عليها اإلقرار بأنه «ليس بوسعها تطبيق تلك الخبرات على الظرف الجديد الذي
تواجهه تركيا».
للتجسس الداخلي .واب��دى
بإغالق مشروع الوكالة
ّ
الثنائي المذكور مرونة في الحكم على سنودن ومعاملته
بالليونة والرأفة.
ال ينبغي ان يغيب عن الوعي قاعدة الدعم األساسية
التي ترتكز اليها هيالري كلينتون ،ال سيما في البعد
االقتصادي والتمويل .من أبرز داعميها ماديا الملياردير
الصهيوني حاييم صابان ،مزدوج الجنسية األميركية
و«اإلسرائيلية» ،الذي قدّم تب ّرعات لصندوق «مؤسسة
كلينتون» الخيرية ،التي تتقاسم رئاستها مع زوجها
الرئيس األسبق بيل كلينتون ،تراوحت بين  10الى 25
مليون دوالر .صابان يسرف في إيضاح مواقفه الداعمة
للكيان «اإلسرائيلي» ،م���ردّدا ً جملته المشهورة «ما
يدفعني للتحرك قضية وحيدة ،وقضيتي هي إسرائيل».
اعربت كلينتون مؤخرا ً عن وقوفها مجدّدا ً بصالبة الى
جانب «إسرائيل» خالل المواجهات والهبات الشعبية
الفلسطينية الجارية .وقالت بصريح العبارة« :انني قلقة
لموجة الهجمات االخيرة ض ّد اإلسرائيليين ،مشاعري
وصلواتي الى الضحايا (اإلسرائيليين) وعائالتهم».
اما ساندرز «االشتراكي المستق ّل» ،كما يع ّرف عن
نفسه ،اشتهر بانتقاده «بعض» ممارسات «إسرائيل»
الستخدامها «العنف المفرط» في عدوانها «المشين»
على غ��زة صيف  ،2014وحافظ على مسافة موقفه
وعدم توجيه إدان��ة للكيان «اإلسرائيلي» خاصة بعد
االت��ه��ام��ات الدولية بارتكابه ج��رائ��م ح��رب .إنصافا
للمرشح ساندرز فقد كان أول من أعرب عن مقاطعته
حضور خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي
الكونغرس .الثابت أيضا ً انّ ساندرز ،ذو أصول بولندية،
«تط ّوع للخدمة في الكيبوتزات اإلسرائيلية» عام ،1964
كيبوتزي «زيكيم» و«سعد» بالقرب من غزة ،وكيبوتز
«غآش» في وسط فلسطين المحتلة ،وفق رواية شقيقه
الري ساندرز.
المرشحون اآلخرون عن الحزب الديمقراطي ال يع ّول
على تصلب عود ايّ من حمالتهم االنتخابية ،بدليل تدني
نسبة الرضى الشعبي ،من جانب ،ون��درة التب ّرعات
المالية من الناحية األخرى .يتشاطر اولئك في تثبيت
السجل والتداول العام طمعا ً بنيل مركز متقدّم في اإلدارة
الديمقراطية المقبلة ،في حال الفوز.
الحاضر – الغائب عن المناظرة والحملة االنتخابية
نائب الرئيس جو بايدن ،الذي سيشكل دخوله منافسة
ش��دي��دة لكلينتون ،ب��ل سيعزز ف��رص ف��وز الحزب
الديمقراطي باالنتخابات الرئاسية مرة أخرى .بيد انه
ال يزال يقف على الحياد والتردّد على الرغم من مطالبة
الكثيرين له بدخوله حلبة السباق الرئاسي .ومن

تنامي وتيرة الغارات الرو�سية في �سورية
فعالية الغارات الجوية ،في العلوم العسكرية ،تأخذ بعين االعتبار عدد الطلعات الجوية التي تقوم بها
الطائرات المقاتلة يوميا ً والتي عادة تبلغ طلعتين لك ّل منها ،كدليل أيضا ً على جدية نوايا القيادة العسكرية
الروسية في استهداف وإلحاق الهزيمة بالتشكيالت المسلحة المختلفة.
اإلحصائيات الرسمية الروسية أشارت الى قيام سالحها الجوي بـ  88طلعة جوية في يوم واحد ،بمعدّل
طلعتين لك ّل طائرة على األق ّل ،وهي نسبة تعادل نصف المعدّل المعتاد في سالح الجو األميركي ،أربع
طلعات لك ّل طائرة خالل غزو العراق .بيد انّ الوتيرة المذكورة لسالح الجو الروسي تبقى مثيرة لإلعجاب
وهل بإمكانه الحفاظ على الطلعات المتك ّررة لفترة زمنية قد تطول .سالح الجو النشط يتطلب أعمال صيانة
مكثفة وتوفر قطع غيار دون انقطاع ،وربما نشهد تراجعا ً في وتيرة الغارات في األيام واألسابيع المقبلة.
بعض المراقبين العسكريين يشير الى إرسال روسيا حاملة طائراتها الوحيدة ،األميرال كوزنتسوف،
الى السواحل السورية كدليل على اإلعياء العملياتي لسالح الجو وضرورة تدعيمه بوسائل إضافية .في
الوقت عينه ،ليس من المفيد النزوع للمبالغة في أهمية مرابطة حاملة الطائرات التي ال يبلغ معدّل حمولتها
نصف ما هو متوفر لدى خصمها األميركي.
عالوة على ذلك ،تجدر اإلشارة الى انّ السالح الجوي المرجح دخوله مسرح العمليات جله مقاتالت
من طراز سوخوي -33وميغ -29كاف .الترسانة الروسية تض ّم  33مقاتلة سوخوي متطورة ،سو-33
اس ،ويمكننا القول انّ حجم قطع الغيار المص ّنعة والمتوفرة لصيانتها محدود على األرجح ،مما سيؤثر
سلبا ً على قرار االنخراط في العمل القتالي لفترة زمنية طويلة .كما انّ عجلة انتاج ميغ -29كاف المتطورة
ال زالت في بداياتها وما يتوفر لدى سالح الجو منها ال يتعدّى  20طائرة مقاتلة بحوزة سالح البحرية
الروسي ،واستطرادا ً فإنّ قطع الغيار المتوفرة محدودة أيضاً.
يشير الخبراء كذلك الى تواضع التجربة الروسية في االنخراط الفعلي بعيدا ً عن االراضي والمياه
االقليمية الروسية ،ال سيما انّ حاملة الطائرات المذكورة ابحرت خمس مرات منذ دخولها الخدمة الفعلية
قبل نحو  25عاماً .في المقابل ،معدل إبحار الحامالت األميركية بلغ نحو  15مرة للفترة عينها .واستنتاجا ً
فإنّ قدرة حاملة الطائرات الروسية شن طلعات جوية مستمرة بعيدا ً عن ميناء رس ّوها األم تبقى محدودة
بكافة المعايير.
الغارات الجوية الروسية ،كما نظيرتها األميركية ،يجري تسويقها بأقصى درج��ة من االيجابية
والفعالية ،بيد انّ النظرة الواقعية للعمليات الجوية تشير الى نزعة اإلفراط في التفاؤل بصرف النظر عن
الدولة المنفذة.
تشكل شبه إجماع غربي على فعالية الغارات الجوية الروسية في مالحقة وتدمير مقرات المجموعات
اإلرهابية؛ واإلقرار ايضا ً بان سالح الجو بمفرده ال يمكنه إنجاز األهداف المرجوة من دون مرافقة قوات برية
تنخرط بوعي أفضل لطول العامل الزمني ،وهي الميزة الرئيسة التي تتحلى بها الغارات الجوية الروسية
مقابل خصومها في التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة .فالجيش العربي السوري يقاتل على
أرضه بالتزامن مع تسديد الغارات الجوية ألهداف معادية.

المتوقع ان يعلن عن نيته بالترشح من عدمها في األيام
المقبلة.
في هذا السياق ،تجدر اإلشارة الى تشكل قطبي الحزب
الديمقراطي والصراع الدائم بينهما ،ال��ذي توضحت
معالمه مع نهاية الوالية الرئاسية األولى للرئيس بيل
كلينتون ،منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي:
قطب آل كلينتون األقرب إلى الصقور والنخب السياسية
والمصرفية الحاكمة ،وقطب أكثر ليبرالية وانفتاحا ً
كان يتزعّ مه السيناتور الراحل ادوارد كنيدي .وحمل
ل��واءه المرشح آن��ذاك ب��اراك أوباما ووفر له دعم قطاع
واسع من النخب الفكرية واالستراتيجية التي ينتمي
اليها نائب الرئيس جو بايدن .وعليه ،فإنّ قرار بايدن
النهائي سيأتي بهذه الخلفية واعتبارات إعالء «القيم
الديمقراطية» وتوسيع قواعد الحزب.

اإلعداد المفصلي لعام 2016

على الرغم من اإلنجازات السريعة للمرشحة كلينتون
في أوس��اط الناخبين الديمقراطيين ،إال أنها تواجه
تراجعا ً امام خصومها المرشحين في الحزب الجمهوري،
وبالتالي إمكانية هزيمتها في االنتخابات العامة لو
أجريت وفق القواعد السارية.
استطالعات الرأي الميالة للحزب الجمهوري ،فوكس
نيوز ،تشير الى تراجع شعبيتها بنسبة  39%مقابل
 51%للمرشحين األبرز عن الحزب الجمهوري ،دونالد
ترمب وبن كارسون.
يراقب الحزب الديمقراطي تلك التح ّوالت عن كثب،
ويجترح الحلول للتغلب عليها .ضمن هذه الرؤية ينبغي
النظر الى جهود استحضار «الغائب – الحاضر» جو
بايدن الذي ارتفعت شعبيته باضطراد مقابل التراجع
عند كلينتون.
تراجع شعبية كلينتون مردّه انحسار مصداقيتها
وعدم جدارتها بكسب ثقة الناخبين ،وتجذر انطباع بانها
مرشح ذو كفاءة «عادية الى متوسطة» على الرغم من
مزاياها الشخصية وانتمائها المتين للمؤسسة الحاكمة.
اجرت صحيفة «بوليتيكو» استطالعا ً مع نحو 50
شخص من المستشارين والمم ّولين والنافذين في
الحزب الديمقراطي محوره التع ّرف على حقيقة آراء
الدوائر المق ّربة من السيدة كلينتون ،والذين أجمعوا
على انّ «فضيحة» الرسائل االلكترونية الرسمية تؤثر
بسير حملتها كسرطان في الجسم ،وتعزز االنطباعات
الشعبية بانها «منافقة بالفطرة وعديمة الشعور
بالمسؤولية بشكل الفت».
واضافت الصحيفة انّ «ك ّل عنصر من كتلة الخمسين
تقريبا ً اعتبر كلينتون مرشحة متوسطة باستطاعتها
القيام بمهام الرئيس لو سنحت لها الفرصة» .وأردفت
انّ بعض اصدقائها المق ّربين «رسموا معالم شخصية
كلينتون سياسيا ً وإسرافها في الحديث عن ضرورة
اتخاذ العبر من األخطاء السابقة لكنها تك ّرر ارتكابها
بصورة منهجية».
أم��ام ه��ذه اللوحة القاتمة ال ي��زال السؤال المحيّر
لماذا «ف��ازت» كلينتون على منافسيها من المرشحين
اآلخ��ري��ن .اإلجابة نجدها ل��دى أسبوعية «ليبرالية»
مختصة بشؤون الكونغرس والبيت االبيض «ناشيونال
ج��ورن��ال» ،أوجزتها ب��أنّ كلينتون «م��ح��اورة بارعة»
ال سيما انّ محور المناظرة الرئيس ك��ان السياسات
والبرامج الليبرالية ،بعيدا ً عن سلوكياتها او فضيحة
رسائلها االلكترونية الرسمية.

مرشحو الحزب الجمهوري

المرشح وحاكم والية اوهايو جون كاسيك ،اتساقا ً
مع هوس حزبه بأولوية المخصصات العسكرية ،فاجأ
منافسيه بإعالنه المبكر عن معالم رؤيته للميزانية
الفدرالية ،كركن أساسي من حملته االنتخابية المتعثرة،
أوضح فيه نيته زيادة اإلنفاق على الشؤون العسكرية
بنسبة .17%
المرشح الملياردير دونالد ترمب ال يزال يحت ّل المرتبة
األولى بين الناخبين 47% ،لمزاياه القيادية ،على الرغم
من صعود غير مرئي للمرشح بن كارسون بنسبة مماثلة
بدافع صدقيته ،وت��راج��ع حظوظ المرشح المفضل
للمؤسسة جيب ب��وش بشكل الف��ت .وم��ا يتبقى من
مرشحين يتقاسمون نسبة ضئيلة من التأييد الشعبي،
تتراوح بين  1الى  10%في حدودها القصوى.
معايير القاعدة االنتخابية في الحزب الجمهوري تولي
أولوية قصوى لتمتع المرشح بخبرة إدارية وعملية في
القطاع الخاص ،55% ،مقابل الخبرة السياسية او العمل
تفسر
بالشأن الحكومي .10% ،تلك النسب الثابتة ربما ّ
تعلق الناخبين بالمرشح دونالد ترمب على الرغم من
وعي غالبيتهم بسطحية تفكيره وآرائه.

