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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

ماذا يعني الفروف بقوله
ّ
الحل»
«�آلية فيينا �أ�سا�س
} حميدي العبدالله
في تصريحات أدل��ى بها في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير
خارجية أرمينيا ،قال وزي��ر خارجية روسيا سيرغي الف��روف «إنّ
صيغة فيينا أصبحت اليوم رئيسية» .ومما ال ش ّك فيه أنّ الفروف
أي
يبعث برسائل متعدّدة ،أب��رزه��ا أنّ صيغة فيينا
تجب ما قبلهاّ ،
ُّ
أي حوار حول ح ّل سياسي لألزمة السورية
تتجاوزه .بمعنى آخر أنّ ّ
ال يجب أن ينطلق م��ن تفاهمات جنيف ( )1التي ش� �دّدت ،ف��ي أحد
بنودها ،على وج��ود مرحلة انتقالية ،وك��ان ال�خ�لاف ح��ول تفسير
المرحلة االنتقالية سببا ً رئيسيا ً في تباعد وجهات النظر ووصول ك ّل
اللقاءات والحوارات السابقة إلى طريق مسدود.
جنيف ( )1لم تعد صيغة مالئمة للبحث عن ح ّل لألزمة في سورية،
اس�ت�ن��ادا ً إل��ى ثالثة ت�ح��والت ه��ام��ة ،التحول األول ،طغيان العنصر
اإلرهابي وهيمنته على مجريات األحداث في سورية وإزاحته للقوى
المرتبطة بالغرب ،وتهديده لالستقرار في المنطقة وعلى المستوى
ال��دول��ي .ه��ذا العنصر ل��م يكن م��وج��ودا ً ب�ه��ذا ال��وض��وح عند وضع
تفاهمات جنيف ( )1وحتى إذا كان موجودا ً لم يكن مسلما ً به ،على
األق� ّل من قبل الحكومات الغربية ،وفي مقدمتها اإلدارة األميركية.
اآلن الوضع تغير تماماً ،ول��م يعد ممكنا ً تجاهل ه��ذا العنصر الذي
تتشكل التحالفات الدولية واإلقليمية بذريعة مكافحته في سورية.
التحول الثاني ،توقيع االتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى ،وما
ترتب عليه من نتائج وتداعيات لجهة رفع الحظر عن إي��ران ورفض
التعاون معها لح ّل مشاكل اإلقليم .طبعا ً هذا إضافة إلى التحول الذي
طرأ على موقف مصر من األزمة السورية بالمقارنة مع عام 2012
عندما كان اإلخوان المسلمون يسيطرون على الحكم في مصر .وأدى
هذا التحول إلى مشاركة أط��راف إقليمية ب��ارزة بوزن إي��ران ومصر
في البحث عن حلول سياسية لألزمة السورية .التحول الثالث هو
االنخراط العملي العسكري المباشر لروسيا في مكافحة اإلرهاب في
سورية ،على قاعدة التعاون مع الجيش والحكومة السورية بوصفهما
القوتين الشرعيتين.
بديهي أنّ هذه التحوالت تجعل من الصعب اعتماد مقاربة جنيف
( )1لتسوية األزم ��ة القائمة ف��ي س��وري��ة ،ألنّ اإلص� ��رار على هذه
المقاربة يقود إلى نوع من أنواع االنفصال عن الواقع ،وبالتالي يؤدي
إلى فشل أي جهد ُيبذل إليجاد تسوية سياسية للحرب الدائرة ونزيف
الدم المستمر.
بهذا المعنى ،أصبحت «صيغة فيينا» بنقاطها التسع ،وفي إطارها
ال��ذي يض ّم دوالً مؤيدة ودوالً معادية لسورية ،هي اآللية الواقعية
واألن �س��ب للبحث ع��ن ح � ّل سياسي ل�لأزم��ة ال �س��وري��ة ،بمعزل عن
متى وكيف يمكن بلورة هذا الح ّل في ظ ّل تعقيدات المشهد الميداني
والسياسي ،وتداخل وتعارض مصالح دول كثيرة باتت موجودة
اآلن بشكل أو بآخر في مسرح األحداث السورية.

معار�ضون �أم �إرهاب ّيون...
} سعد الله الخليل
ستكرس الجولة الجديدة من لقاء فيينا والمق ّررة يوم السبت لتحديد مفهوم
المعارضة واإلره��اب وإع��داد لوائح بأسماء المعارضين ولوائح أخرى تحدِّد
المنظمات اإلرهابية.
يسراً،
وبالرغم من أنّ المهمة قد تبدو واضحة المعالم وطريق عملها يبدو ُم ّ
إال أنها ربما تجمِّل عمق األزمة السورية ومعاناة السنوات الخمسة التي واجهها
السوريون في الفصل ما بين السياسة والعسكرة والثورية واإلرهابية ،في وقت
ضاعت معالم الفصل ومحت التطورات خطوط التماس الفاصلة.
بحسب ما رشح عن الموفد األممي إلى سورية استيفان دي ميستورا ،فإنّ
ك ّل بلد قدم الئحة بأسماء معارضين على أن ينخفض عددهم إلى عشرين أو 25
اسماً ،فالالئحة السعودية مكونة من عشرين اسما ً معظمهم من االئتالف ،فيما
تقتصر الئحة مصر على عشرة أسماء معظمهم من هيئة التنسيق وتيار قمح الذي
يقوده القيادي السابق في الهيئة هيثم م ّناع ،أما قائمة موسكو فتض ّم  40تشكيالً
وشخصية ،تشمل مكونات الشعب السوري كافة ،بينهم ثالثة رؤساء سابقين
لالئتالف وممثلون عن معارضة الداخل.
وبالرغم من أنّ القوائم الثالثة تتقاطع في بعض األسماء إال أنه ثمة خالفات
جوهرية ُتصعِّب مه ّمة التوافق ،ففي الوقت الذي ُتق ّر فيه هيئة التنسيق بوجوب
إش��راك أط��راف من معارضة الداخل الميالة لموسكو ،وخصوصا ً بعد التدخل
العسكري الروسي على األرض السورية ،فإنّ االئتالف يرفض الفكرة باعتبار هذه
األطراف محسوبة على الحكومة السورية ،أو بمعنى آخر معارضة واجهة لدمشق،
يرفض االئتالف االعتراف بها وبالتالي يعتبرها ذريعة لنسف المفاوضات ،فيما
يشكل حضور المكون الكردي لغما ً آخر في ظ ّل الربط التركي بين حزب االتحاد
الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني ،وبالتالي المطالبة بنقل األك��راد إلى
الئحة المنظمات اإلرهابية ،وهو ما ترفضه هيئة التنسيق واالئتالف الذي سبق
أن عقد اجتماعات عديدة فشل خاللها في ض ّم ما يسمى «جيش الفتح» ،الذي
تشكل «جبهة النصرة» ال ُمدرجة على قوائم اإلرهاب الدولي ،إلى تشكيلة حكومته
الموقتة غير القادرة على دخول األراضي السورية من المعابر التي تسيطر عليها
تنظيمات معارضة مسلحة ،في حين تبدو مجالسه العسكرية غائبة عن المشهد.
جملة الخالفات هذه وغيرها كفيلة بإعادة كتابة الورقة عشرات المرات ،وفق
سياسات المشاركين .فتركيا والسعودية وقطر تحاول تعويم االئتالف وموسكو
لتوسيع المشاركة في حين تحجم واشنطن عن تحديد موقفها وتترك لألتباع
مه ّمة اإلعالن عنه.
ورغم تعقيد الئحة المعارضين ،فإنّ شياطين التفاصيل ستتسرب إلى الئحة
اإلرهاب في ظ ّل وجود أكثر من  1000مجموعة مسلحة معارضة والتي تشكلت
على األرض السورية منذ عام  ،2011بدءا ً من الجيش الحر المتآكل ،والذي انضمت
صفوة مقاتليه إلى «جبهة النصرة» وتنظيم «داع��ش» ،وانتهاء بقوات سورية
الديمقراطية ،مرورا ً بوحدات حماية الشعب والمرأة الكردية .فإذا كان أمر «جبهة
النصرة» وتنظيم «داعش» قد حسم ،كمنظمات إرهابية ،بقرارات دولية في حين
تصف قوى في االئتالف «النصرة» كفصيل ثوري معارض ،فإنّ باقي التنظيمات
ستدخل في الحسابات السياسية ،وخصوصا ً تلك المتحالفة مع «جبهة النصرة»
تحت مسمى «جيش الفتح» كـ»أحرار الشام» المدعومة من قطر وتركيا أو «جيش
اإلسالم» المدعوم من السعودية ،والتي يصعب الفرز بينها وبين «جبهة النصرة»
المتحالفة معها ما يعني أنّ سمة اإلرهاب ستشملها ،باإلضافة إلى تنظيمات ترفع
راية الجهاد علنا ً والمبايعة لتنظيم القاعدة كـ»جبهة تحرير ثوار سورية» التي
تشكل «كتائب الفاروق» و»لواء التوحيد» و»لواء اإلسالم» عصبها الرئيسي والتي
تص ّر سورية وروسيا على ضمها إلى قائمة اإلرهاب ،في حين ستص ّر تركيا على
وضع تلك التنظيمات في كفة مقابلة لوحدات الحماية الكردية والقوات المتحالفة
معها ،في خطوة تصعيدية قد األطراف كافة أمام خيارين :إما العودة إلى نقطة
الصفر واالحتكام إلى الميدان أو أن ترفع ال��دول الكبرى الغطاء عن الرعاية
اإلقليمية لتلك التنظيمات ،مقابل جوائز ترضية سعودية ـ قطرية ـ تركية في
التسوية السياسية.
ثمة اختبارات صعبة يفرضها غربال فيينا ألطراف رسمت وخططت ألحالم
وروايات لم تأخذ في الحسبان لحظة الحسم بين معارض يضمن كرسي التفاوض
وإرهابي يُجمع الك ّل على قتاله.
«توب نيوز»

م�ؤ�شرات انتخابية ّ
تهدد �أحالم هيالري كلينتون الرئا�سية
استم ّرت سورية تتصدّر اهتمامات وسائل اإلعالم ومراكز الفكر
واألبحاث المختلفة ،وتزامنها مع عقد انتخابات محلية في عدد محدود
من الواليات ،ونتائجها التي تشكل مؤشرا ً على االنتخابات الرئاسية
العامة العام المقبل.
سيستعرض بند التحليل النتائج «التمهيدية» وا ّتساقها مع الخريطة
االنتخابية للمرحلة الحاسمة المقبلة ،ال سيما في ما مثلته بعضها من
تحدّيات جاءت عكس حسابات الحزب الديمقراطي في بعض مراكزه
القوية .والتوقف ايضا ً عند «أول��وي��ات» القاعدة االنتخابية عند هذا
المفصل ،وأبرزها السياسة الحزبية من مسألة الهجرة ،وعزوف جزء
غير بسيط من الناخبين عن دعم الحزب الديمقراطي وسياسات البيت
األبيض.
في الشق المقابل سيت ّم تناول النتائج وأهميتها للحزب الجمهوري،
وما دلّت عليه مبكرا ً من حصر السباق االنتخابي بين مرشحين أربعة
من الجمهوريين :دونالد ترمب ،بن ك��ارس��ون ،تيد ك��روز ،وماركو
روب �ي��و؛ م�ق��اب��ل ال�م��رش��ح األب ��رز ع��ن ال �ح��زب ال��دي�م�ق��راط��ي هيالري
كلينتون .ننبّه أي�ض�ا ً إل��ى أنّ اللوحة االنتخابية ال��راه�ن��ة ستخضع
لتعديالت واستقطابات واصطفافات جديدة وربما مغايرة للوضع
الحالي ،خالل العام المقبل.

استراتيجية أم سياسة
أميركية في سورية

ف��ي معرض مراجعة لحيثيات السياسة األميركية ،وج��ه معهد
أبحاث السياسة الخارجية سهام انتقاداته إلى ه��زال سياسة إدارة
الرئيس أوب��ام��ا ف��ي ك � ّل م��ن س��وري��ة وال �ع��راق «وتلكؤها القيام بدور
قيادي» في الحملة ض ّد تنظيم «داعش» ،مستدركا أنّ اإلدارة قد تكون
محقة أحياناً ،خاصة في ظ ّل غياب إجماع بين الساسة األميركيين من
الحزبين «لتحديد دقيق لماهية عناصر المصالح األميركية في سورية
او في ما
يخص «داعش» على المدى الطويل» .وذكر صنّاع القرار بأنّ
ّ
ينص على
ان
ينبغي
«داعش»
تخص
استراتيجية
ألي
المركزي
«الهدف
ّ
ّ
ّ
وضع نهاية لألزمة السورية ...رغم ما ينطوي عليه من ترتيبات وعقد
مقايضات مع الخصمين روسيا وإيران».
اي خيارات جيدة
تحمل
«ال
وح��ذر واشنطن انّ الساحة السورية
ّ
ل �ل��والي��ات ال �م �ت �ح��دة ...وت� ��ؤدّي ب�ه��ا ف��ي المحصلة ال��ى اإلق�ل�اع عن
االن��خ��راط» .واث �ن��ى المعهد على سياسة االن �خ��راط ال �ح��ذر ل�ل�إدارة

آفاق انتخابات تمهيدية

ج��رت انتخابات «ف��رع��ي��ة» ف��ي ع��دد م��ح��دود من
الواليات األميركية ،مطلع األسبوع الماضي ،ومغزى
نتائجها على االنتخابات الرئاسية المقبلة ،خاصة
في ظ ّل أداء متواضع للحزب الديمقراطي في بعض
مراكزه القوية ،وفوزه في البعض اآلخر ،ودالالت نجاح
خصومه في الحزب الجمهوري وما يشكله من تحديات
إضافية لقيادة الحزب.
من بين الواليات «اإلشكالية» للحزب الديمقراطي
كينتاكي وفرجينيا ،اذ تص ّوت األول��ى ع��ادة لصالح
الحزب الجمهوري لكن مجلسي ال��ن��واب والشيوخ
يخضعان لسيطرة تيار محافظ في الحزب الديمقراطي،
والذي ال يتو ّرع عن تسجيل اختالفه مع قيادة الحزب.
والية فرجينيا اتخذت نقلة نوعية في العقد الحالي
بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي ،مما أسفر
عن منصب حاكم الوالية لصالحه ،في السابق ،بينما
أخفق مرشحوه عن حصد أغلبية في مجلسي النواب
والشيوخ للوالية.
ما يثير االنتباه والقلق في آن للحزب الديمقراطي
انّ منصب ح��اك��م والي���ة كينتاكي ف��از ب��ه المرشح
الجمهوري مات بيفن ونائبته السوداء (من اصول
افريقية) جنين هامبتون ،بنسبة  53%مقابل 44%
للحاكم الديمقراطي الحالي جاك كونواي ،الذي بشرت
استطالعات ال��رأي بفوزه قبل بضعة ايام من إجراء
االنتخابات؛ وهي المرة الثانية لحاكم جمهوري منذ
عام  ،1971وفاز الحزب الجمهوري ايضا ً بمناصب
رفيعة اخرى في الوالية.
ال يستبعد ان يراهن الحزب الجمهوري على جنين
هامبتون لكونها امرأة بالدرجة االولى ،والتعويل على
تسويقها في مرحلة االنتخابات الرئاسية المقبلة ،وما
ترمز اليه تلك الخطوة من التق ّرب لشريحة السود من
اص��ول افريقية ،وام��ت��دادا ً لألقليات العرقية االخرى
أبرزها الناطقة باللغة االسبانية ،وكسب اكبر تأييد
ممكن لمرشحيه.
كنتاكي ،الوالية الهامشية في التوازنات الحزبية
الداخلية ،ف��اج��أت ق��ادة ال��ح��زب الجمهوري ايضا ً
لتأييدها مرشح تيار حزب الشاي ،مات بيفن ،والذي
«تج ّرأ» على منافسة االبن المدلل للمؤسسة ورئيس
مجلس الشيوخ ،ميتش ماكونل ،العام الماضي .وبلغ
استهتار قيادة الحزب ،ممثلة بجمعية حكام الواليات
الجمهوريين ،ان أحجمت عن دعم بيفن إعالميا ً في
بداية الحملة ،ثم تراجعت عن قرارها وضخت نحو
 2.5مليون دوالر في االسبوعين االخيرين .تصالح
الصديقين اللدودين ،بيفن وماكونل ،بعد وساطات
جسدها االخير بتأييد
من شخصيات نافذة في الحزب ّ
بيفن في عدد من الدوائر االنتخابية.
أيضاً ،هزم المحاسب العام للوالية ،ادم ادلين ،في
انتخابات كنتاكي وهو الذي كان الحزب الديمقراطي
يعول عليه لمنافسة النائب في مجلس الشيوخ عن
والية كنتاكي ،راند بول ،الجولة المقبلة عند اضطراره
التخلي عن منصبه في الكونغرس ليخوض حملة
االنتخابات الرئاسية.
ف��ي والي���ة فرجينيا المحافظة ،احتفظ الحزب
الجمهوري بأغلبيته في مجلس شيوخ الوالية ثمرة
حملة انتخابية شرسة للطرفين ،وما سيسفر عنه من

األميركية عمالً بنصيحة وزير الخارجية رئيس هيئة االركان األسبق،
كولن باول« ،االنخراط يعني تح ّمل المسؤولية ...اذ انّ توجه الواليات
المتحدة في سورية انطوى على إهمال التعامل مع األزمة ،لكنها ليست
مسؤولة بشكل تا ّم عن تفاقمها».
أص��در معهد كاتو حكما ً مسبقا ً بفشل سياسة أوباما إرس��ال قوة
متواضعة من القوات الخاصة األميركية الى سورية ،على الرغم من
«إخفاق الحملة الراهنة تحقيق تراجع في اندفاع تنظيم «داع��ش» ،بل
حققت نجاحا ً أكبر في احتوائه بفضل الغارات الجوية ...وحرمته من
السيطرة على مزيد من االراضي».
وأعرب عن اعتقاده أنه باإلمكان «تعزيز جهود احتوائه عبر أساليب
غير عسكرية ،وبشكل خ��اص ،توجيه حلفاء مثل تركيا والسعودية
وقطر استهداف مصادر تمويل التنظيم ...ووق��ف تد ّفق المقاتلين
المضي بتوسيع حجم التدخل
األجانب لصالحه» .وح��ذر من نزعة
ّ
العسكري ض ّد التنظيم «لما ينطوي عليه من تداعيات محتملة المتداد
الصراع في سورية والعراق الى مناطق أخرى في االقليم».
تجدّد النقاش في مسألة إنشاء منطقة حظر للطيران في سورية
وت �ن��اول معهد ال��دراس��ات الحربية اس�ت�ع��راض م��ا أس�م��اه الخيارات
المتوفرة ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،منها «تحديد ن�ط��اق منطقة الحظر بأفق
جغرافي ،وتغطيتها فضاء محدودا ً من األجواء السورية ،والنظر إليها
من زاوية تخفيض الموارد المطلوبة والمخاطرة الماثلة أمام األسلحة
وال �ق��وات األميركية وف��ي نفس ال��وق��ت توفير منطقة حظر للطيران
قابلة لالستمرار والتنفيذ» .واستدرك بالقول انّ ما سبق عرضه من
«خيارات يفترض تأييد ودعم ك ّل من األردن وتركيا».

السعودية

حذر معهد كارنيغي السلطات السعودية من استمرارية التعامل
«بنهج العنف واإلقصاء ،مع المتظاهرين الشيعة وتباينه في التعامل
محلي
م��ع الجهاديين ال�س�ن��ة ،وان ��ه س �ي��ؤدّي ال��ى م��زي��د م��ن العنف
ّ
المنشأ» .وأوضح المعهد مخاطر الحكم باإلعدام الصادر بحق الشيخ
نمر النمر بحجة «عصيان الحاكم» اذ انّ «القرار ال يسلّط الضوء على
هذه القضية وعقبات سالمة سير اإلجراءات فحسب ،بل على تداعيات
االنقسامات المذهبية على شيعة السعودية» .وأشار المعهد الى سعي
السلطات السعودية «إعادة تعريف الجهاد ومكافحة اإلرهاب ببرنامح
المناصحة» الذي أق ّره ولي العهد محمد بن نايف ،والذي أضحى بمثابة
الفيصل في اعتبار «الجهاد الشرعي الوحيد هو الذي يأمر به الملك...

استمرار حالة الشلل التشريعي لحاكم عن الحزب
الديمقراطي ومجلس تمثيلي تحت سيطرة الحزب
الجمهوري؛ اسوة بالشلل الراهن بين الرئيس أوباما
ومجلسي الكونغرس .من اه ّم تداعيات نتائج فرجينيا
تقويض حظوظ الحاكم الحالي ،تيري مكوليف ،حشد
الوالية للتصويت لصالح المرشحة هيالري كلينتون
عام .2016
يُشار في هذا الصدد الى الجولة االنتخابية المكثفة
التي ق��ام بها مكوليف ،نيابة عن مرشحي الحزب
الديمقراطي ،في عموم الدوائر االنتخابية ،وحضوره
نحو  24نشاطا ً انتخابيا ً ف��ي األي��ام األرب��ع��ة التي
سبقت االنتخابات ،خاصة انّ كافة المقاعد النيابية
في المجلسين وعددها  140مقعدا ً كانت مدرجة على
قوائم االقتراع .الحزب الجمهوري فاز بأغلبية بسيطة
من مقاعد مجلس الشيوخ 21 ،مقابل  ،19واحتفظ
بأغلبية بيّنة في مجلس النواب.
تعد والية فرجينيا أحد المعاقل الرئيسة لجماعة
الضغط المرتبطة بسوق اقتناء االسلحة ،واحتفظت
بتلك الميزة على الرغم من ضخ الملياردير وحاكم
والي��ة نيويورك السابق ،مايكل بلومبيرغ ،م��وارد
كبيرة لتعديل النتيجة .وعليه ،تراجع او هزيمة التيار
المعتدل المطالب بوضع قيود على اقتناء السالح أتى
مؤشرا ً على إدراج الحزب الديمقراطي للمسألة من
عدمها ،المحكوم بفشلها مسبقاً .بل سجلت األشهر
الستة السابقة من العام الجاري ت��زاي��دا ً مضطردا ً
لمبيعات األسلحة الفردية.
ركيزة الحزب الديمقراطي االخ��رى كانت قضية
التسامح واالع��ت��دال ف��ي مسألة الهجرة المتفاقمة
دون ع�لاج ،وتلقى مرشح الحزب المؤيد للهجرة،
روس ميركاريمي ،هزيمة وصدمة في أش�� ّد المدن
األميركية اعتداال ً وقدوة استشرافية في المجتمع ،سان
فرانسيسكو.
استغ ّل خصوم ميركاريمي إق��دام��ه مطلع العام
الجاري على إطالق سراح معتقل مص ّنف «مهاجر غير
شرعي» ،وفق صالحياته القانونية ،على الرغم من
طلب سلطات األمن الفدرالية مواصلة احتجازه .من
سوء حظ ميركاريمي انّ المفرج عنه اتهم بارتكاب
جريمة قتل مواطنة بلغت  32عاماً ،مما عرضه لمزيد
من االنتقادات ومضيّه في الدفاع عن حصافة قراره
السابق.
خصمه المرشحة فيكي هنيسي استغلت هاجس
األمن للمواطنين واتهمته برفض التعاون مع األجهزة
الفيدرالية المختصة بشؤون الهجرة خ�لال حملة
ّ
تدل على مدى االعياء
الترشيح .نتائج االنتخابات
لدى المواطن العادي من قضية الهجرة واستيعاب
ال��م��ه��اج��ري��ن وت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��ح��زب
الديمقراطي ،وربما إلحاق الضرر بحملة المرشحة
هيالري كلينتون.
أفضل النتائج للحزب الديمقراطي جاءت من والية
بنسلفانيا المحورية ،واستطاع مرشحوه الثالثة
الفوز بالمناصب الشاغرة في المحكمة العليا للوالية،
وما يمثله من نفوذ يحدد مالمحه المستقبل القضائي
للوالية .بينما فاز الحزب الجمهوري بأغلبية مقاعد
مجلس الشيوخ في الوالية 31 ،مقابل  19للخصم
الديمقراطي.
كذلك سجل الحزب الجمهوري بعض التقدّم في

وطغيان الكراهية ض ّد الشيعة في الخطاب السنّي» .ومضى المعهد
محذرا ً السلطات السعودية من خطورة نهجها الراهن ،ال سيما بعد
«مواجهة رجل شيعي وزير الداخلية السعودي بحذر» ،عقب تفجير
مسجد للشيعة في  22أي��ار الماضي وقوله انّ «ال��دول��ة شريكة في
الهجوم ألنها فشلت في تأمين إج��راءات أمنية ف ّعالة لحماية الشيعة.
وزير الداخلية ر ّد بحزم أنّ الدولة هي الكيان الوحيد المخ ّول فرض
األم ��ن» .وخلص بالقول ال��ى انّ ال�ب�لاد مقبلة على «م��زي��د م��ن العنف
المحلي الصنع ...وصعوبة احتوائه مع تراجع اسعار النفط ولن يكون
ّ
بوسعها االستمرار في ش��راء الصحافيين او الواعظين على المدى
الطويل لنشر الرسالة الرسمية المفضلة».

أردوغان ز ّور االنتخابات

أعرب معهد المشروع األميركي عن ثقته بتزوير نتائج االنتخابات
التركية األخيرة استنادا ً الى معلومات ودالئل مادية توضح «ضلوع
الرئيس أردوغان في التالعب» بالنتائج لضمان تف ّوق حزبه .واوضح
انّ بعض التدابير المتبعة شهدت «تعدّد تسجيل مؤيدي حزب العدالة
والتنمية ف��ي أكثر م��ن دائ��رة انتخابية ،وبالتالي اإلدالء باألصوات
مرتين او اكثر» .واضاف انّ المجلس التركي األعلى لالنتخابات ،الذي
ينظر في المخالفات «أضحى بعيدا ً عن استقاللية ق��راره ،بل تحت
قبضة أردوغ��ان» .وخلص إلى القول انّ «األرق��ام ال تكذب ،أردوغان
سرق نتائج االنتخابات ،ببساطة».
اعتبر معهد كارنيغي فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية األصوات
بأنه دليل على «نجاحه في إقناع شريحة واسعة من الناخبين بأنه
الحزب الوحيد القادر على الحفاظ على االستقرار الداخلي« ،على الرغم
من االعتقاد الشعبي السائد بأنّ «حزب العدالة والتنمية ...حدّد أهدافه
وضحى بالسالم من
ببسط االستقرار وتوفير األمن ووحدة البالد،
ّ
أج��ل (ال �ف��وز) بانتخابات خ��اط�ف��ة» .واض ��اف انّ أردوغ� ��ان نجح في
«ترسيخ قبضته على السياسة المحافظة اليمينية وعدم فسح المجال
أمام ظهور خصم يلتقي معه حول العقيدة نفسها» ،في إشارة الى ما
تردّد قبل االنتخابات من عودة الرئيس السابق عبد الله غول ،وربما
ب��روز «ح��زب جديد منشقّ عن ح��زب العدالة والتنمية» .وخلص إلى
القول انّ االنتخابات أسفرت عن «انقسامات عميقة في تركيا ...وعدم
استعداد النخب السياسية اإلصغاء للطرف «اآلخ��ر» ،بسبب الغشاء
على عيونها انطالقا ً من «شعورها باالطمئنان وبقائها في مناصبها».

المجالس النيابية لوالية نيوجيرسي ،التي يتربّع على
منصب حاكمها الجمهوري كريس كريستي؛ الى جانب
بعض اإلنجازات في تشريعات مقترحة في أماكن عدة،
من بينها مدينة هيوستن التي صوت فيها الناخبون
بمعارضة اقتراح للحزب الجمهوري «لحماية الهوية
الجنسية/الجندرية» ،لخشيته من اقدام «رجال على
المخصصة
ارتداء مالبس نسائية ودخول المراحيض
ّ
للمرأة».
اس��ت��ن��ادا ً ال��ى ال��ل��وح��ة األول��ي��ة ال��س��ال��ف��ة ال��ذك��ر،
ف��إنّ أوض���اع ال��ح��زب الديمقراطي ال تبشر بالخير
في االنتخابات الرئاسية .وع� ّب��رت اسبوعية «ذي
اتالنتيك» ،الليبرالية عن قلق الحزب من خسائره
بأنها تنبئ بفوارق حضارية بين الحزب الديمقراطي
وال��ن��اخ��ب األم��ي��رك��ي ،فضالً عما ينطوي عليها من
«س��وء تقدير اليسار لجهوزية القاعدة االنتخابية
تحمل تبعات تغيّرات اجتماعية ،مما أثار ردود فعل
عنيفة من قبل التيار الرئيسي للناخبين والذين لديهم
مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن».
وأوضحت المجلة انّ جولة االنتخابات المتواضعة
«شهدت إقباال ً ضعيفا ً من الناخبين ،جرت في حفنة
من المجالس المحلية» ،وحثت التيار الليبرالي الجاهز
لتبرير قصوره النظر الى «لماذا ينحو معظم الناخبين
المواظبين على مناوئة مستمرة لوجهات نظرهم ،او
التع ّرف على س ّر عزوف جمهور الناخبين عن تبني
المواقف االجتماعية الليبرالية ...وأسفرت عن هزيمة
عميقة للديمقراطيين ف��ي انتخابات غير رئاسية
تجري في عهد أوب��ام��ا ،وخففت من حظوظ الحزب
على مستوى المجالس التشريعية المحلية ،وحكام
الواليات ،ومجلسي النواب والشيوخ» في الواليات.

مرشحو الحزب الجمهوري للرئاسة

ت��ق �دّم نحو  18م��رش��ح�ا ً ع��ن ال��ح��زب الجمهوري
للتنافس على ترشيح الحزب وخ��وض االنتخابات
الرئاسية ،وتناقص العدد تباعا ً العتبارات عدة ،ليس
أقلها تواضع األداء وإحجام المم ّولين عن فتح خزائنهم
امام هذا العدد الكبير .استطالعات الرأي رست على
للمضي
اعتبار مرشحين اربعة لديهم أفضل الحظوظ
ّ
بالسباق ،ابرزهم دونالد ترمب؛ بن ك��ارس��ون؛ تيد
ّ
المفضل والمتعثر ،جيب
كروز؛ وماركو روبية .المرشح
بوش ،لم يتخط سقف الحدود الدنيا من رضى القاعدة
االنتخابية على الرغم من االرث العائلي ونفوذها
المالي والصناعي الواسع.
ترس على مرشحين
اللوحة االنتخابية النهائية لم
ُ
بعينهم ،وك ّل المؤشرات الراهنة ّ
تدل على تف ّوق دونالد
ترمب يليه بن كارسون في المرتبة الثانية ،ويتصارع
ك ّل من روبيو وك��روز على المرتبة الثالثة .اما باقي
المرشحين فلم يحالفهم الحظ لتخطي عتبة  5%من
تأييد الناخبين.
أحدث استطالعات الرأي الرصينة أجرته جامعة
«كوينيباك» المتخصصة بقياس توجهات العامة،
نشرته في الرابع من الشهر الحالي ،أوضح انّ نسبة
 24%من المشاركين أعربوا عن استعدادهم تأييد
دونالد ترمب ،مقابل  23%مؤيّد لبن كارسون .تقارب
النتائج يؤشر على تقلبات حادّة في الرأي العام ،يغذي
بعضها كبريات وسائل اإلعالم ومصالحها المتشابكة،
اذ جاء في استطالع لشبكة (ان بي سي) للتلفزة تقدّم

بن كارسون بنسبة  29%مقابل  23%لصالح ترمب.
نتائج جامعة «كوينيباك» أوضحت البون الشاسع
بين الثنائي المذكور واآلخ��ري��ن ،اذ اع��رب  14%عن
تأييدهم لماركو روبيو ،و  13%لتيد ك��روز ،وجاء
جيب ب��وش بنسبة ضئيلة مهينة ال تتعدّى .4%
االستطالعات تعكس حالة شعبية محكومة بأفق
زماني ومكاني محدّد ،وال يزال من المبكر ألوانه اعتماد
تلك النتائج كقواعد إلصدار األحكام واالستنتاجات.
على ال��ط��رف اآلخ��ر م��ن السباق ،تف ّوقت هيالري
كلينتون على منافسها بيرني ساندرز بنسبة 53%
مقابل  .35%تشكل المصداقية نقطة قاتلة لكلينتون
ام��ام جمهور الناخبين بنسبة  60%وفق استطالع
جامعة «كوينباك».
المثير انّ المرشح بن كارسون حصد أعلى نسبة
في بند المصداقية بين كافة أق��ران��ه وخصومه من
المرشحين ،بلغت .62%
كلينتون تعاني ايضا ً من هوة ديموغرافية عمادها
الجيل الناشئ المؤيد للحزب الديمقراطي تسعى
ّ
ودل أحد استطالعات الرأي
لسدادها بشق النفس.
أج��رت��ه شبكة (ان ب��ي س��ي) للتلفزة ت��راج��ع نسبة
تأييدها الـ 33%بين الفئة العمرية من  18الى 29
عاماً ،على امتداد رقعة الواليات المتحدة؛ مقابل 48%
أيدوا منافسها بيرني ساندرز .يذكر انّ كلينتون تف ّوقت
على ساندرز قبل مدة قصيرة في والية ايوا ،بنسبة
 ،3%ما لبثت ان تراجعت بين ذات الفئة العمرية.
المق ّربون من حملة كلينتون يشيرون الى نيّتها
تعويض الخسارة بنسج عالقات أفضل مع قطاعات
المرأة التي تشكل ايضا ً قلقا ً للحملة نظرا ً لتعاطف
نسبة معتبرة مع خطاب ساندرز المناهض لرؤوس
األموال الكبيرة.
ّ
أش��ر استطالع «كوينيباك» إل��ى إمكانية خسارة
كلينتون االنتخابات العامة أمام بن كارسون بنسبة
 50%مقابل  40%لها ،رغم فوزها بترشيح الحزب
ّ
تتبخر
الديمقراطي .واضاف انّ نسبة تف ّوق كلينتون
هباء بين قطاع ال��م��رأة ال��ذي من المرشح ان يدعم
كارسون بنسبة  45%مقابل  44%لصالح كلينتون؛
ام��ا قطاع الذكور فسيص ّوت بأغلبية  55%لصالح
كارسون مقابل  35%لكلينتون.
االس��ت��اذ المشرف على استطالع «كوينيباك»،
تيم مالوي ،اوضح انّ شعبية كارسون «استأصلت
جراحيا ً كافة منافسيه من الجمهوريين باستثناء واحد
ويحتفظ بمشرطه ليطرح به تف ّوق هيالري كلينتون»،
في إشارة الى مهنته كطبيب جراح.
االستطالعات المشار اليها اشارت ايضا ً الى امكانية
هزيمة كلينتون ام��ام منافسيها اآلخرين ،تيد كروز
وماركو روبيو ،وبالكاد تتف ّوق على المرشح دونالد
ترمب.
وب ّرر مالوي أسباب تراجع كلينتون المرئية بانها
«ستهزم لسجيتها وطباعها ،امام هجوم متتالٍ من قبل
كارسون ومواجهة تحديات ك ّل من تيد كروز ودونالد
ترمب وماركو روبيو».
واس��ت��درك مالوي بالقول ان��ه يفصلنا عن موسم
االنتخابات فترة زمنية «تع ّد فيها السنة بأنها أزلية
وأدّى السباق الراهن إلى إحالة بعض المرشحين
المتقدّمين التمسك بنظام الحفاظ على الحياة».

يربح عون وبري مع ًا
 التفاهم الذي أنهى النزاع على الجلسة التشريعية وتض ّمن تثبيت السيرحتى النهاية بسنّ قانون لالنتخابات النيابية بموافقة تيار المستقبل الذي
عطل االنتخابات منذ سنتين ورفض البحث بقانون جديد يعني أنّ تصعيد
العماد ميشال عون حقق أهدافه.
 أثبت عون أنه بدعم حزب الله قادر على استثارة القوى الدولية التي تخشىانفراط الدولة اللبنانية وسقوط البلد بيد حزب الله عمليا ً لتتحرك السعودية
وتلزم سعد الحريري بالتحرك كما يوم تشكيل الحكومة التي عطلوها بحجة
قتال حزب الله في سورية وقبلوها وهو يقاتل...
 إصرار بري على فتح المجلس النيابي ومواصلة التشريع بدا في الظاهرإحراجا ً لعون المتمسك برفض أيّ تشريع بغياب رئيس جمهورية.
 سنوكر بري بدأ من عون لكنه أصاب الحريري في اختبار تح ّمل حلفائهالخارجيين للعبة حافة الهاوية فظهر التح ّرك العاجل للحلحلة.
 كسب بري الجولة وكسب عون الحرب. ثبت أنّ لبنان ال يزال بيضة قبان في التوازنات ،وأنّ الذهاب إلى فرطالدولة يفقد الغرب فرص ضبط يحتاجها ،وأنّ االبتزاز باإليحاء بعدم االكتراث
مناورة ال تصمد أمام االختبار فأصاب عون.
التعليق السياسي

كلينتون

روبيو

ترامب

كروز

