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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

رو�سيا واال�ستنـزاف المزعوم
في �سورية
} حميدي العبدالله.
منذ اليوم األول لبدء إسهام روسيا في الحرب على اإلرهاب إلى
جانب الجيش السوري ،بدأت في الغرب حملة سياسية وإعالمية
واسعة تركز على مسألتين ،استنـزاف روسيا في سورية اقتصادياً،
وسقوط الكثير من الضحايا ،وقد بدأ الحملة الرئيس األميركي الذي
تنبأ بالفشل ،وواكبته وسائل اإلعالم الغربية ،األميركية والبريطانية
والفرنسية على وجه الخصوص ،وآخر هذه المزاعم ما تحدّثت عنه
بعض وسائل اإلع�لام األميركية التي وصفت اإلس��ه��ام الروسي
بمكافحة اإلره��اب ،بنهاية البوتينية ،على ح ّد زعمها ،كما أنّ أكثر
من سيناتور أميركي ادّعى بفشل الحملة الروسية ،وبدء استقبال
روسيا لتوابيت ضحايا الحرب في سورية.
وعلى ال��رغ��م م��ن أنّ روس��ي��ا ل��م تفشل ف��ي س��وري��ة ،على األق ّل
حتى اآلن ،ب��ل على ال��ع��ك��س ،فقد حققت ن��ج��اح��ات م��ش��ه��ودة في
وقت قياسي ال يتجاوز الشهرين في ضوء التقدّم الحاصل ض ّد
التنظيمات اإلرهابية ،ال سيما ض ّد «داعش» على جبهتي ريف حلب
الشرقي وعلى محور القريتين  -تدمر ،وعلى الرغم من أنه ليس
هناك ضحايا روس ،وأنّ الشهيد الوحيد لم يكن أثناء مواجهة مع
اإلرهابيين في سورية ،بل بسبب إسقاط تركيا للطائرة الروسية،
إال أنّ الحملة مستمرة وكأنّ الفشل بات أمرا ً واقعاً.
ضمن معايير الرئيس األميركي أوباما وك ّل اإلعالم الغربي الذي
تنبّأ بالفشل واالستنـزاف لروسيا ،فإنّ ما ُيقال و ُيستنتج على هذا
الصعيد ينطبق أيضا ً على التحالف الذي يدّعي أنه يقاتل «داعش»،
فهذا التحالف عمره يقترب م��ن السنتين ،ف��ي حين عمر التدخل
الروسي ال يتجاوز الشهرين ،فكيف يمكن لتدخل عمره شهرين ،أن
يشكل استنـزافا ً وفشالً لروسيا ،رغم نجاحاته الواضحة ،في حين
أي نتائج ،بل على العكس في
أنّ عمالً عسكريا ً عمره سنتان من دون ّ
ظ ّل هذا التدخل الغربي توسع «داعش» ،يعتبر نجاحاً ،أو على األقلّ
ال يقال عنه أنه يشكل استنـز فا ً لقدرات الدول المشاركة فيه على
غرار االستنـزاف المزعوم الذي تتع ّرض لـه روسيا.
ال ش��ك أنّ الحملة الغربية المستم ّرة والمتصاعدة للتشكيك
باإلسهام ال��روس��ي ف��ي ال��ح��رب على اإلره���اب ،واال ّدع����اء ب��أنّ هذا
اإلس��ه��ام يقود إل��ى استنـزاف ق���درات روس��ي��ا لها دواف���ع غير تلك
المعلنة التي ي��ردّده��ا المسؤولون واإلع�لام الغربي ،وتكمن هذه
الدوافع في الشعور بأنّ إسهام روسيا في الحرب على اإلرهاب،
والنجاحات التي حققها أسقطت ق��درة التحالف األم��ي��رك��ي على
أن يكون المتحكم الوحيد بقواعد الصراع في سورية ،وع ّطل ما
كانت تسعى إليه الحكومات الغربية ،وال سيما لجهة إسقاط الدولة
السورية عبر التسوية أو عبر اإلره��اب ،وتحويل سورية إلى ليبيا
ثانية.

الواليات المتحدة :قلق وانق�سام وت�صعيد في ا�ستهداف الم�سلمين
انصب اهتمام النخب الثقافية والسياسية واالعالمية األميركية على حادث اعتداء مسلح جرى في مدينة سان
ّ
برناندينو بوالية كاليفورنيا ،مما اعاد الى الواجهة احتدام الجدل حول فرض قيود على اقتناء األسلحة الفردية،
ومعارضة شديدة من الحزب الجمهوري والمصالح االقتصادية الكبرى.
سيتناول قسم التحليل مسألتين بالتزامن لما لهما من انعكاسات قوية على الداخل األميركي:
أوالً ،حادثة الهجوم سالفة الذكر وما ينطوي عليها من تجدّد موجة التهديد واإلقصاء للمسلمين في الواليات
المتحدة ،والسعي الحثيث للقوى العنصرية تعميم االستهداف ليشمل ك ّل ما تستشعره مسلما ً حتى وان لم يدن
بالديانة االسالمية ،كسيخ الهند مثال.
المرشح لمنصب الرئاسة عن الحزب الجمهوري ،دونالد ترامب ،سارع بالتصريح واعالن خطته مطالبا الحكومة
األميركية بالوقف الفوري لهجرة وحضور المسلمين للواليات المتحدة ،فضال عن مطالبته بإعداد قوائم خاصة
بالمسلمين تهيئة لترحيلهم عن البالد.
الالفت ان ردود افعال المسؤولين الرسميين ومعظم االجهزة االعالمية ادانت تصريحات ترامب بشدة ووصفته
بأبشع االوصاف ،بيد ان استطالعات الرأي التي ال تك ّل عن توجيه النبض الشعبي لزوايا محدّدة اوضحت دعم عدد
كبير من المواطنين األميركيين (البيض) لتصريحات ترامب المعادية.
عدد ال بأس به من المسؤولين األمنيين المحليين ،في اجهزة الشرطة الداخلية ،حثوا مواطنيهم على التشبّث
بحمل السالح ،بل المجاهرة به في االماكن العامة «للح ّد من وقوع هجمات إرهابية في المستقبل».
ثانياً ،سيستعرض قسم التحليل الغزو التركي للعراق وتزامنه مع جهود أطراف حلف الناتو توتير المناخات
االقليمية ،ال سيما بعد حاثة اسقاط القاذفة الروسية.

تح ّوالت التدخل الروسي المباشر

رصد معهد الدراسات الحربية تعزيز روسيا لقواتها العسكرية بالقرب من الحدود التركية المشتركة مع أرمينيا،
ارفقته «بحملة ض ّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باإلشارة الى تو ّرطه في االتجار بالنفط مع تنظيم داعش»،
موضحا ً انّ الحملة الروسية المتجدّدة ترمي الى «تصوير خصومها في حلف الناتو بأنهم عقبة امام جهود الحاق
الهزيمة بداعش» .واضاف انّ موسكو ردّت على تصريحات حلف الناتو بمزيد من الدعم العسكري لتركيا بأنّ تلك
االجراءات «من شأنها تقويض الجهود النشاء تحالف معادي لداعش مع الغرب ...في سياق سعيها الظهار دورها
كشريك ضروري ض ّد داعش» ،وترمي بذلك «تحديد معالم عمليات الواليات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو في
المنطقة».
اعادت مؤسسة هاريتاج تصويب االنظار على ما اسمته «األمن االقليمي في محيط بحر قزوين ،الذي عادة ما
يتم القفز عنه في سياق عدد من التحديات التي تواجهها الواليات المتحدة عبر العالم» .واوضحت المؤسسة ان
«الثروات الطبيعية المخزونة في داخل وبالقرب من البحر ترفع من شأن أهمية المنطقة للقوى المحلية والخارجية
على السواء» .واضاف ان ثروات الطاقة الضخمة «قد تلعب دورا ً هاما ً في مساعدة القارة االوروبية فك اعتمادها
على النفط والغاز الروسي ...ال سيما ان إيران وروسيا سويا من كبار الالعبين االقليميين» .وحثت المؤسسة صناع
القرار في واشنطن على عدم تجاهل منطقة بحر قزوين «في اطار االستراتيجية الشاملة للتصدي لنهوض روسيا
وتج ّرؤ إيران»...

سورية

خصص معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى جهوده الضفاء «قراءة اسرائيلية» على الحرب في سورية،
ّ
باستضافته مدير التخطيط االستراتيجي السابق في «الجيش االسرائيلي» ميخائيل هيرزوغ ،الذي اوضح عدم
استساغته وما يمثله اي بريق أمل ينبثق عن المفاوضات الجارية .واوضح انّ «اي تقدّم ديبلوماسي سيكون

حادث االعتداء
يستنهض األحقاد العنصرية

الجوالني �أ�صدق
من بيانات الريا�ض ...
} سعد الله الخليل
لم يكن توقيت ظهور زعيم تنظيم «جبهة النصرة» اإلره��اب��ي على
قناة «الجزيرة» أبو محمد الجوالني بالغريب ،فالقناة التي شكلت المنبر
اإلعالمي لتنظيم «القاعدة» ،منذ نشأته ،دأبت على استعراض حصرية
استحضار رموز التنظيم ،بدءا ً من بيانات أسامة بن الدن مرورا ً بأبو
مصعب الزرقاوي إلى الجوالني الذي يعد الحضور األخير الثالث من
نوعه بعد حوارين مع تيسير علوني سجين القناة السابق في معتقل
«غوانتانامو» وحوار أحمد منصور وكيل التنظيم في المحطة القطرية.
في الشكل ،وإن بدا ظهور الجوالني الثالث على قناة «الجزيرة» على
شكل مؤتمر صحافي مص َّغر ،ض ّم باإلضافة إلى القناة القطرية قناة
«أوري��ن��ت» المعروفة بميلها اإلخ��وان��ي وقناة «الغد العربي» التي تبث
من القاهرة وبريطانيا والتي أثار تواجدها في اللقاء تساؤالت عدة عن
حقيقة ما تدّعيه القناة بالحفاظ على القيم العربية األساسية والتعاون
العربي ويضعها في خانة الجزيرة اإلخوانية.
م��ا ق��ال��ه زع��ي��م التنظيم ف��ي ال��ل��ق��اء ل��م يكن ه��و اآلخ���ر بالمستغرب،
وال���ذي تجلى ف��ي تكفير المجتمعين ف��ي ال��ري��اض ووص��ف��ه��م بخونة
الجهاد المقدس ،بحسب زعم الجوالني ،الذي أدار ظهره للمجتمعين
في الرياض كما فعل بالكاميرا ول��م يكن محرجا ً بالقول إنّ مشاركة
حلفائه في االجتماع لم تكن سوى مسرحية سعودية استعراضية ال
تقدم وال تؤخر ،وخير دليل على دقة ما ذهب إليه الجوالني انسحاب
حركة «أح��رار الشام» من المؤتمر ال��ذي ب��دا للمتابعين حجم إخراجه
السيىء وال��دور السعودي الواضح بدءا ً من اختيار المشاركين ،وفق
معاييرها،إلى األوراق الجاهزة الموزعة على المؤتمرين وانتهاء بالبيان
الختامي المع ّد مسبقا ً بحسب ما أظهر االجتماع ،بما يشبه االنصياع
السعودي صوب الجهد الدولي لح ّل األزمة السورية بالطرق السلمية،
إال أنّ المخرجات ورغم مساوئها لم تكن لتعبر عن الحقيقة السعودية
التي أعلنها الجوالني صراحة بأنّ من اجتمعوا في الرياض بكبيرهم
وصغيرهم من االئتالف المعارض إلى القوى المسلحة ال يملكون على
األرض أدنى مقومات القرار فـ»النصرة» وحلفاؤها الممسكون بمفاتيح
الح ّل والربط على األرض بدليل عجز من يطلق عليه اسم رئيس الحكومة
االنتقالية عن دخول األراضي السورية من معبر باب السالمة قبل أيام
وعودته إلى اسطنبول بخفي حنين.
وج���ه ضربة
ل��م ت��ق��ف رس��ائ��ل ال��ج��والن��ي ع��ن��د ح���دود االئ��ت�لاف ب��ل ّ
قاسمة للساعين إلى تعويم «جبهة النصرة» كفصيل ث��وري سياسي
قابل للتعاطي مع المفاوضات وحجز مقعد له في العملية السياسية
باإلصرار على تحالفه مع تنظيم القاعدة وعلى العالقة العضوية التي ال
يمكن فصلها بما يعني إسقاط ورقة «النصرة» من اليد التركية القطرية
وعودتها إلى األصول السعودية القاعدية.
بالرغم من حجم الكذب الواضح في ا ّدع��اء السعي نحو إيجاد حلّ
سياسي لألزمة السورية ،فقد أفصح الجوالني عن الرسائل السعودية
الحقيقية حيال الشأن السوري باإلصرار على االستثمار في اإلرهاب
بعيدا ً عن صراخ مؤتمرات الرياض الفاشلة في الشكل والمضمون.
«توب نيوز»

ردع �أردوغان
 سقطت ورقة التوت التي كانت تغطي الحديث التركي عن مب ّررات م ّد اليدإلى الجغرافيا السورية.
 أزعر الحي يتمدّد على بنات الجيران ويفرض سطوته باالستفزاز. الرئيس التركي ورئيس حكومته ساقطان أخالقيا وتعوزهما الشجاعة. كيف يمكنهما بيع مشروع المنطقة اآلمنة وعنوانها مصير الالجئين بثالثةمليارات يورو خالل الصفقة مع اإلتحاد األوروبي.
 لماذا يتراجعان عندما يصير الردع الروسي حاضراً؟ الغرب مثلهما منافق وغير منصف وال إنساني. لماذا حرمان لبنان واألردن من عطاءات مماثلة إلحتضانهما الالجئينالسوريين؟
 لماذا الصمت المريب المتمادي على التوغل التركي في العراق؟ التصرف العراقي يتسم بالشجاعة فلم تتراجع الحكومة العراقية عنإعتبار التوغل إنتهاكا للسيادة العراقية.
 التوجه إلى مجلس األمن إلسقاط أكاذيب أوغلو عن إتفاق يعالج الخالفويجدد التنسيق في مكانه.
 في مجلس األمن موقف غربي متهاون سيطغى للخروج بدعوات لضبطالنفس وحل األمور بالتفاوض وهذا ما تريده انقرة.
 دون تأديب الزعرنة التي يمارسها ثنائي أدروغ��ان وأوغلو لن تعرفالمنطقة إستقراراً...

التعليق السياسي

لم تتضح بعد مالبسات ودوافع واهداف الهجوم المر ّوع
على مبنى هيئة مدنية للرعاية االجتماعية في مدينة سان
بيرناردينو بوالية كاليفورنيا ،استخدمت فيه اسلحة من
الطراز العسكري ،وفق المعلومات الرسمية .الثابت انها ضخت
دماء جديدة في الخطاب العنصري المتجذر اصال في المجتمع
األميركي ،وجدد عدوانيته منذ هجمات نيويورك عام 2001؛
في الماضي القريب ض ّد السود من اصول افريقية ،ومن ثم ض ّد
الالجئين والناجين من الحروب األميركية في أميركا الالتينية،
واآلن ادمج العرب والمسلمون واقرانهم باإلرهاب في احدث
واشمل حملة اقصاء وتشويه.
بعض المسؤولين الرسميين ،والتشديد على كلمة
«ب��ع��ض» ،اع��رب��وا ع��ن استيائهم ورفضهم للتصريحات
العنصرية المتسارعة على لسان ع��دد م��ن المرشحين
لالنتخابات الرئاسية؛ وحذر الرئيس أوباما ومسؤوليه في
االجهزة القضائية واألمنية المعنيين من التمادي في الخطاب
المناهض للمسلمين والديانة االسالمية ونزعات التعميم
الضارة.
في المقابل ،تصدّر ابرز مرشحي الحزب الجمهوري ،دونالد
ترمب ،كافة المواقع والوسائل االعالمية بمطالبته الحكومة
األميركية «ف��رض حظر ف��وري على سفر وهجرة المسلمين
لالراضي األميركية» ،فور ح��ادث الهجوم ،ومك ّررا مطلبه
تخص المسلمين المقيمين في
السابق باعداد قوائم وبيانات
ّ
أميركا تمهيدا ً الحتجازهم وترحيلهم ،اسوة بمطالبته الدائمة
بالمثل ض ّد المهاجرين والالجئين القادمين من دول أميركا
الالتينية.
مسؤولو األمن المحليين ،في المدن واالري��اف األميركية
المتعددة ،حثوا مواطنيهم على التسلح وإشهار االسلحة
الفردية في االماكن العامة ،مما ادّى الى ارتفاع حاد في مبيعات
االسلحة الفردية في عموم الواليات األميركية.
في ما يخص تصريحات ترمب وما ناله من تحقير واشهار
احجم منافسوه ،في السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري،
عن المطالبة بإقصائه عن الحملة االنتخابية ،واكتفوا ببضع
تصريحات بعضها عالي النبرة والحدة ،مثل ليندسي غراهام
الذي طالبه بالذهاب الى الجحيم ،والمماطلة في اتخاذ مواقف
اش ّد وضوحا ً ض ّد التعبيرات العنصرية.
لع ّل الظاهرة األه � ّم الناجمة مباشرة عن لغة التحشيد
ورفض اآلخر انتعاش اعداد المواطنين األميركيين المؤيدين
«بقوة» لخطاب ترمب ومقترحاته بإقصاء المسلمين .اذ
اشارت استطالعات متعدّدة للرأي ثبات نسبة مؤيديه بين
صفوف الحزب الجمهوري ،بل ارتفعت الى نسبة  .37%في
احدث استطالع أجري في والية كاليفورنيا مطلع االسبوع،
اعربت االغلبية عن تأييدها ترمب بنسبة  52%مقابل 48%
يعارضونه .ترمب ينتشي ويزهو بين صفوف الناخبين في
طول وعرض الواليات المتحدة ،ويستنهض الكامن من مشاعر
الحقد والكراهية ويفرضها على الخطاب السياسي العام.
العنصر الالفت والها ّم في االستطالع المذكور انّ والية
كاليفورنيا تعد من اب��رز الواليات اعتداال ً وسوية ،وعادة
تعطي اصواتها لمرشح الحزب الديمقراطي .وربما أسهم
مكان الحادثة في إحدى مدنها في تأجيج مشاعر العامة .عند
احتساب مشاعر الريبة والخوف بين صفوف االقليات ،ترتفع
نسبة تأييد ترمب الى  59%مقابل  43%يعتبرون أنّ الديانة
االسالمية تح ّرض على العنف.
اشار استبيان اجرته وكالة (أ ب) لالنباء مؤخرا ً الى ارتفاع
مشاعر الكراهية ض ّد عموم المهاجرين من منطقة الشرق
االوس��ط ،وفق التصنيفات المعتمدة ،وذلك قبل تصريحات
ترمب .اذ اعرب نحو  54%من األميركيين المستطلعة آراؤهم
عن ضيق ذرعهم من سياسة الحكومة األميركية «استقبال
اعداد متزايدة من مواطني منطقة ساخنة» .النسبة ارتفعت
الى نحو 70%بين صفوف مناصري الحزب الجمهوري؛ ونحو
 30%من مؤيدي الحزب الديمقراطي .األمر الذي استدعى
النائب العام األميركي لوريتا لينش الى التحذير من «ارتفاع
مقلق جدا ً في الخطاب المعادي للمسلمين».
وقصدت لينش تهدئة وطمأنة «الجالية االسالمية» في
حفل عشاء استضاف بعض الوجوه االسالمية البارزة مشددة
على ان «رسالتنا ليست موجهة للجالية االسالمية فحسب ،بل
لكافة صفوف الشعب األميركي بأنه ال ينبغي علينا االستسالم
واالذعان لمشاعر الفزع والذعر» الناجمة عن اعمال العنف.
وطمأنت الحضور بثبات التزام الحكومة األميركية بحقوق
االفراد ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية ،كما نصت عليه
مادة التعديل االولى من الدستور األميركي ،وان ما يجري من
ممارسات وتصريحات اقصائية «ال يمثل القيم األميركية».

ترمب يح ّرض على الفتنة

المفردات في خطاب ترمب تثير االضطرابات وتمهّد للفتنة
واالنقسام ،وهو ما يجمع عليه معظم المراقبين .اما ما يدور في
خلد المرشح ترمب فانّ تصريحاته ربما كانت مبررة لخدمة
حملته االنتخابية؛ ووج��د احد تعبيراته المؤيدة في بروز
اليمين المتشدّد في فرنسا تحديدا تتويجا لمناخ التحشيد ض ّد
المهاجرين واالسالميين.

ترمب دافع بجرأة قاربت الوقاحة عن افكاره االقصائية
باالستناد الى اجراءات «مماثلة» اقدم عليها عدد من الرؤساء
األميركيين ابان احتدام الصراعات الدولية ،وعقد مقارنة
بين موقفه وموقف الرئيس فرانكلين روزفلت خالل الحرب
العالمية الثانية والذي فتح معسكرات االعتقال للمواطنين
األميركيين من اص��ول يابانية وآخرين من اص��ول المانية
وايطالية.
تجدر االشارة عند هذا المنعطف الى اجراء مماثل «اضطر»
الرئيس االسبق جيمي كارتر التخاذه عقب احتجاز الرهائن من
الديبلوماسيين األميركيين في طهران ،منع بموجبه دخول اي
فرد من اصول إيرانية للواليات المتحدة اال اذا ثبت معارضته
لنظام اإلم��ام الخميني آن��ذاك او لضرورات انسانية قصوى
بهدف العالج الطبي.
تظاهر ترمب بالتراجع بعض الشيء عن سوء تصريحاته
بالقول لشبكة (سي ان ان) للتلفزة ان سياسته المقترحة هي
«لمعالجة اوضاع مؤقتة تستمر لحين توصل ممثلي البالد لحل
على ما نحن عليه من جحيم» ،محذرا من انّ اخفاق التوصل
لحلول ُمرضية سيكون ثمنه «مزيد من الهجمات المماثلة
البراج التجارة العالمية ( – )2001عدد كبير من الهجمات
ربما تتف ّوق بشاعتها على هول برج التجارة العالمي».
من الضروري االشارة الى انّ نسبة شعبية ترمب شهدت
تراجعا ً بعض الشيء في اآلون��ة االخيرة ،وما قبل حادثة
كاليفورنيا ،وشهد ارتفاعا ً مضطردا ً في نسبة مؤيديه منذئذ.
واستطاع استقطاب كافة الوسائل االع�لام��ي��ة ،الرئيسة
والهامشية على السواء ،مجانا ً وفرت له فرصة لمخاطبة
قطاعات واسعة من مؤيديه ومريديه والذين يميلون بالفطرة
النتهاج وسائل وردود فعل متشدّدة.
ان��ص��اف�ا ً للحزب الجمهوري ،ب���رزت بعض األص���وات
المعارضة لتوجهات ترمب ،أه ّمها جاء في طيات النشرة
االسبوعية «ذي ناشيونال ريفيو» ،التي سخرت من فكرة انّ
«ترمب هو احد فرسان الدفاع عن الحريات المدنية (تستحق)
االستهزاء والضحك» ،وتذكير قرائها ومؤيديها بتصريحات
ترمب التي وعد فيها «بإسدال الستار عن بعض اجزاء شبكة
االنترنت« ..وما يشكله من تقويض لحرية الفكر والتعبير.
استطاع ترمب بخطابه ومفرداته المباشرة البعيدة عن
الكياسة الديبلوماسية استغالل مخاوف العامة وخشية
السياسيين من تفاقم فشل سياسة الرئيس أوباما ،بعضهم
من الحزب الديمقراطي ،والنفخ باتجاه إرس��ال مزيد من
القوات العسكرية األميركية للقتال مباشرة في سورية .اذ
اشار استطالع حديث لشبكة (سي ان ان) إلى أن  53%من
األميركيين يؤيدون االنخراط العسكري في سورية ،بينما
اوضح االستطالع ان نحو  68%من األميركيين يعارضون
سياسة الرئيس أوباما في مكافحة اإلرهاب واعتبروها «ليست
عدوانية بما فيه الكفاية».
ترمب في نظر المعجبين والمؤيدين والصامتين يعبّر عن
طموحاتهم ومشاعرهم لسياسة الواليات المتحدة وينفرد بين
كافة اقرانه ومنافسيه ببلورة معالم السياسة المرجوة .فضال
عن ذلك ،فانه ال ّ
يكف عن استغالل األحقاد الدفينة بأنّ القتال
والحروب يجب ان تخاض بعيدا عن االراض��ي األميركية.
األميركيون بشكل عام يضعون ثقتهم بالسياسة التي ير ّوج
لها ترمب في هذا الصدد ،وال يضيرهم تكثيف الجهود والموارد
العسكرية لخوض القتال في سورية والعراق شريطة ان ال
يطال الشارع األميركي نصيب منها.

تقنين السالح الفردي مسألة خالفية

استعاد الصراع ذروت��ه للح ّد من انتشار االسلحة بين
القوى الليبرالية واالجتماعية المه ّمشة ،من جهة ،والشركات
والمصالح االقتصادية الكبرى ،ال سيما صناعة االسلحة ،من
جهة اخرى ،متدثرة بعباءة الدستور ومادة تعديله الثانية
التي تتيح لالفراد اقتناء السالح الفردي للدفاع عن النفس.
لجأت القوى االجتماعية الصاعدة والمعادية للحروب
األميركية في فيتنام ،ابان عقد الستينيات من القرن المنصرم،
الى اقتناء السالح «المسموح به دستوريا» للدفاع عن النفس
وض ّد تغوذل االجهزة األمنية والشرطة تحديدا التي ال تزال
تضطهد وتقتحم االحياء الشعبية والمه ّمشة اقتصاديا ،بحجة
األمن.
استشرى القلق آن��ذاك في اعماق المؤسسة األميركية
الحاكمة ،افقيا وع��م��ودي��ا ،المكانية اس��ت��خ��دام السالح
«المرخص» الجل تعزيز مواقع القوى التقدّمية بشكل اساسي،
وخشيتها من تحييد غل ّو وسطوة االجهزة األمنية الرسمية،
وش ّنت حمالت قتل واغتياالت منظمة ض ّ��د الشخصيات
والرموز الواعدة ،ابرزها مالكولم اكس والقس مارتن لوثر
كينغ .من لم تستطع قتله في وضح النهار لفقت له التهم
واودعته المعتقالت ليجري اغتياله هناك بعيدا عن انظار
االعالم ،كما حدث مع الشاب فرد هامبتون ،احد زعماء منظمة
«الفهود السود» .وفشلت جهودها في االبقاء على الناشطة
السوداء وعضو الحزب الشيوعي األميركي ،انجيال ديفيس،
خلف القضبان.
الصراع في اللحظة الراهنة يدور بين صفوف ذات القوى
المتنفذة في المؤسسة الحاكمة ،والتي تجهد البعاد مصطلح
«اإلره��اب» عن اي عمل معاد مصدره عنصر «ابيض» .ليس
مستساغا في الحقبة الزمنية الراهنة استخدام تعابير اليمين

محكوما بدرجة عالية للتطورات الميدانية ،والتي ال تبشر بالخير في التوصل الى حل» .واردف انّ «القوى
الخارجية المعنية بالتفاوض على ح ّل ديبلوماسي تتميّز بتعارض عميق بين رؤاها واهدافها( ..خاصة) للدور
المحتمل للرئيس االسد واعتباره كجزء من المعضلة او الحل» .واعرب عن قلقه من تطور االشتباك بين روسيا
والحلف األميركي فوق االجواء السورية «كما جرى بقوة بإسقاط تركيا الطائرة الروسية ،وما شكلته من تعقيدات
اضافية تواجه توحيد الجهود لمواجهة داعش».

تركيا

اعتبر معهد كارنيغي ان االكراد وطموحاتهم تشكل «حجر االساس في االستراتيجية األميركية ضد داعش..
على ضوء فشل جهود البنتاغون المتتالية النشاء ميليشيا تقاوم داعش قوامها قوى المعارضة المسلحة السنية
المتواجدة في المناطق العربية من سورية» .وتحدث المعهد بشيء من السخرية عن جهود وكالة االستخبارات
المركزية الجارية للتعامل مع «مجموعات عربية في الشمال الغربي وجنوب سورية» ،مما دفع البنتاغون إلى
«المراهنة على االكرد نظرا لغياب بدائل افضل ..والحاق مجموعات (مقاتلة) عربية بالقوة الكردية « ..واعرب
المعهد عن شكوكه من نجاح تلك الجهود ال سيما انّ «تلك المجموعات لن تصل للقوة المطلوبة إلزاحة داعش
بإنشاء مناطق حكم ذاتي مستدام».
رصد معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى تطورات االزمة بين روسيا وتركيا من زاوية انعكاسها على حلف
الناتو ،معتبرا ًانقره بانها «اتخذت قرارا ً طائشا ً السقاط الطائرة ،بيد انّ داللته تكمن في امكانية استدراج الرئيس
بوتين ان توفرت عزيمة الدولة للقيام بمغامرة» .وناشد واشنطن «العمل مع الجانبين لتفادي ايّ تصعيد ،وما
ينطوي عليه من تشديد المطالبة في التوصل لح ّل سياسي تفاوضي للحرب السورية توفر لك ّل من تركيا وروسيا
التعايش معه» .واضاف ان واشنطن تضع نصب عينيها هدف «تفادي اي تصعيد جدي من شأنه جر واقحام حلف
الناتو ..واستعاضت عنه بتبني قائمة مطالب طويلة من ضمنها موجات الالجئين التي خرجت عن نطاق السيطرة،
وتعاظم اعداد الضحايا من المدنيين ،والتهديد الذي تشكله الدولة االسالمية».

إيران

اثار مركز الدراسات االستراتيجية والدولية مسألة تجربة إيران الختبار صاروخ باليستي ،من ّوها انّ تحذيرات
سابقة سلمت للوفد المفاوض األميركي خالل المفاوضات النووية إلدراج بند قيود توضع على برنامج إيران
تمسكت برفضها» .واوضح انّ الجانب اإليراني «لم يوافق ابدا ً على قيود توضع على
الصاروخي «بيد انّ إيران ّ
البرنامج الصاروخي إليران عبر قرارات سابقة للهيئة الدولية مثل قرار  ..1929بل اوضح في معرض قبوله
مشروع االتفاق المشترك انّ بالده ستمضي في تطوير برامجها للصواريخ الباليستية والقذائف النووية ودخولها
الخدمة بصرف النظر عن (تفسيرات) االمم المتحدة ،واي تفسيرات اخرى لقرار مجلس األمن  .»2231واضاف
انه منذئذ «لم توفر إيران فرصة لجهود التطوير الثابتة لقوتها الصاروخية وزيادة مدياتها لتصل الى مسافات
بعيدة».
استهان معهد كارنيغي بتصريحات الوكالة الدولية للطاقة النووية االخيرة حول «ترقب قراراتها الهامة في
مضي إيران العمل على انتاج اسلحة نووية؛» محذرا ً من اصدار مدير
االيام المقبلة الخاصة بمزاعم تشير الى
ّ
الوكالة «تقريرا مسيّسا» حول المسألة «وليس تقريرا ً يستند الى وقائع مادية» .واعرب عن خشيته من ان يقدم
مدير الوكالة ،يوكيا امانو ،على «ابالغ مجلس االدارة عن رضى وكالة الطاقة لقيام إيران باجراء تجارب على
عناصر تشير الى جهود تطوير اسلحة نووية ،مما يترتب عليه رفض إيران تنفيذ بنود االتفاقية جزئيا ً او كاملة».
واوضح ان مدير الوكالة على يقين من «تأييد قوي للدول االعضاء لالتفاق مع إيران ،والذين ال يرغبون بتقرير تقييم
سلبي يقدّمه اومانو من شأنه تقويض االتفاق قبل تنفيذه».
واليسار ضمن تيارات وتوجهات المؤسسة الحاكمة ،وهي
مسألة بحاجة لدراسة شاملة بمفردها ،لكننا نضعها في
سياق اصطفافات راهنة بين مصالح متشابهة تتصارع في ما
بينها للفوز بحصة االسد ،ماديا وشعبيا.
في ذلك الزمن الواعد من النضال االجتماعي ابان الحرب
الفيتنامية ،اعدّت االجهزة االمنية ،ال سيما مكتب التحقيقات
الفيدرالي ،قوائم بالمعارضين السياسيين وشدّدت الرقابة
عليهم وتتبّعت تحركاتهم ونشاطاتهم بدقة وكثافة ،ووفرت
الفرص الغتيال البعض منهم (مالكولم اكس ومارتن لوثر
كينغ ).الثابت انّ المؤسسة الحالية لم ترعو من تلك التجارب
المؤلمة في التاريخ القريب ،وما افرزته من تشققات اجتماعية
واقتصادية واسعة ،وعمقت الهوة بين شريحة الميسورين
والطبقة الوسطى المتحالفة مع شريحة المهمشين.
يبرز راهنا الخطاب اإلقصائي وتتعالى المطالب الرسمية
«بتحديث» قوائم وبيانات االفراد والشخصيات الخاضعين
للمراقبة والمدرجين على الئحة «الممنوعين من السفر»
بالطائرة ،داخليا وخارجيا.
احدث تجليات عودة الخطاب االقصائي جاءت على لسان
الرئيس أوباما نفسه في خطابه الموجه لألمة مطلع االسبوع
مطالبا السلطة التشريعية ،بمجلسيها في الكونغرس،
استصدار ق��رار جديد يحرم ك � ّل من هو م��درج على الئحة
الممنوعين من السفر من شراء االسلحة الفردية .التدقيق في
ما هو متوفر من معلومات باالسماء المدرجة على القائمة
التي ت��زداد طوال وكثافة ،منذ الشروع بها في عهد الرئيس
السابق جورج بوش االبن ،تثير السخرية والغضب في آن

واحد .بعض م ّمن ادرجت اسماؤهم كانوا اعضاء في مجلس
الشيوخ األميركي ومن معارضي سياسات الرئيس بوش،
مثل السيناتور ادوارد كنيدي .ومن باب السخرية ايضا ض ّمت
القائمة اطفاال رضع لم يصلب عودها وال تتعدّى اعمارهم
بضعة أشهر.
الرئيس االسبق ريتشارد نيكسون ايضا احتفظ بقائمة
طويلة لخصومه السياسيين واالعالميين وقام بمعاقبتهم
باقصائهم عن نشاطات البيت االبيض ومنها مؤتمراته
الصحافية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الهيئة الرسمية المعنية
باجراءات التحقق من سوية صاحب الطلب واهليته القتناء
السالح .وسجل الجهاز ازديادا هائل على طلبات اقتناء السالح
فاقت المليونين لشهر تشرين الثاني الماضي وحده ،وسجل
في يوم  27من الشهر نفسه  185،345طلبا بالتصريح لليوم
عينه فقط ،بلغ معدل قطعتي سالح بيعت لألميركيين كل
ثانية ،والذي اعتبر اعلى مستوى في تاريخ سجالت الجهاز
منذ انشائه ،تكفي لتجهيز واعداد جيش ضخم القوة.
ازدي��اد الطلب رافقه ايضا ارتفاع معدالت االنتساب الى
دورات تدريبية على السالح ،مما يشير الى انضمام افراد ألول
مرة لفئة المسلحين؛ عززته ايضا تصريحات بعض رجاالت
األمن المحلي الداعية لحمل المواطنين سالحهم في العلن
«ورجائهم فعل ذلك» في اقرب فرصة.
محصلة األم��ر تفيد ب��أنّ سعي الرئيس أوباما استغالل
حادثة هجوم كاليفورنيا للمطالبة بفرض مزيد من االجراءات
والقيود وقع على آذان صماء.

�أردوغان محا�صر بالمكابرة وبعزيمة بوتين
«ال�سلطان» يتم ّرن على الرعونة

انقلبت الجمهورية التركية على تراثها «الكمالي» الذي قصد لينين روسيا ً طالبا قروضا ً مالية عاجلة لتعزيز خزينة
جمهوريته الفارغة نتيجة محاصرة الدول الغربية لدولته الناشئة ،بعد تحجيمها .لينين وفر لكمال اتاتورك ما ينوف عن
 100مليون روبل من الذهب بين 1921-1920؛ وفق بيانات االستاذ الجامعي في جامعة كيل البريطانية ،بولنت غوكاي،
والذي شغل منصبا رسميا رفيعا في وزارة الخارجية قبل بضعة سنوات.
عانت الطبقة السياسة التركية منذ تلك االزمنة أزمة هوية سياسية واجتماعية مما جعلها تركض وراء الغرب والتمثل به
دون ان يعترف لها بدور مماثل .وانض ّمت لسياسة االحالف الغربية في المنطقة وما ترتب عليها من استعداء الدول العربية
بشكل اساسي في مرحلة التح ّرر واالستقالل الوطني ،وابقت على عضويتها في حلف الناتو استكماال لتوجهاتها بمعاداة
االتحاد السوفياتي ،وخليفته روسيا االتحادية الحقا.
تركيا واعضاء حلف الناتو اآلخرين يتح ّركون ضمن سقف سياسة الطرف االقوى في الحلف ،الواليات المتحدة ،ينفذون ما
يطلب منهم ولو بعد حين .في هذا السياق ينبغي رؤية حادثة اسقاط تركيا للقاذفة الروسية سو -24فوق االراضي السورية،
وما نجم عنها من توتر متسارع في عالقة البلدين تقترب من الصدام المباشر دون بلوغه؛ ارفقته تركيا بغزو للعراق بقوة
عسكرية متواضعة نسبيا 150 ،جندي ونحو  24مد ّرعة ،في بلدة بعشيقا شرقي الموصل والقريبة من الحدود المشتركة.
تداعيات الغزو احيت مشاعر العداء لدى شعب العراق وفي الخلفية ما تع ّرضت له بالده من تدمير وحصار على يد الغزو
األميركي وحلفائه االقليميين ودول الناتو .تركيا اردوغان «استجابت» لطلبات العراق باالنسحاب العاجل على طريقتها
بتعزيز قواتها الغازية لتصل الى نحو  300جندي ،ارفقتها بتصريحات متش ّنجة ورفضها االمتثال لمطالب العراق.
تص ّرفات تركيا ترمي من بين اهدافها الى استمرار استفزازها لروسيا ،وفق خطة أميركية اشمل إلشغال موسكو ودفعها
إلى دخول مستنقع المغامرات الحربية تمهيدا ً لمحاصرتها وإنهاكها سياسيا واقتصاديا وعسكريا .روسيا تنظر «بعين
العطف» واالستجابة لطلب بغداد دعمها بمعدات عسكرية متطورة ،احجمت الواليات المتحدة عن تزويدها مرارا قبل ذلك،
واعتبرت قرار تركيا «غير شرعي».
في الشق اآلخر من الغزو ،تبيّن للشعب العراقي بمختلف قواه هشاشة االمدادات العسكرية األميركية ،والتي دفعت
أثمانها سلفا دون ان تستكمل تسلّمها ،واعادت المطالب بالتوجه عسكريا ً نحو موسكو .تجلت ايضا في تأكيد وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي الفروف ،على دعم بالده الثابت لسيادة ووحدة العراق.
وزير الدفاع األميركي ،آشتون كارتر ،في زيارته االخيرة لبغداد سعى لتسويق سياسة واشنطن بارسال «قوة قتالية
استكشافية» متواضعة للعراق مما حدا برئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي ،رفض العرض وعدم حاجة بالده «لقوات
عسكرية اجنبية على اراضيه».
في هذا السياق ينبغي ايضا ً األخذ بعين االعتبار الدور اإليراني النافذ في المجتمع العراقي وبعض اركان الحكومة ،وما
سيترتب عليه من تعزيز الرفض للقوات األميركية والتركية على السواء.

االنقالب على سياسة «صفر مشاكل»

تتميّز السياسة التركية بقدرتها الفذة على استيالد العداوات االقليمية والدولية ،والتي ال ينقصها ملفات مفتوحة مع
اليونان ،العضو في حلف الناتو ،وارمينيا المجاورة ،فضالً عن تجدّد عدائها إليران المقبلة على انفراد دولي شامل في عالقاتها
وانهاء العقوبات الدولية المفروضة عليها ،بعد اسابيع قليلة.
موسكو ردّت على االستفزازات التركية ،المدعومة أميركيا كما يرجح ،بتعزيز تواجدها العسكري في اراضي ارمينيا
وارسالها مروحيات قتالية وطائرات اخرى حديثة للمرابطة في في قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة يريفان؛ وتنوي
تدعيمها باسلحة ومعدات اضافية قبل نهاية العام الجاري .يشار الى ان موسكو لديها قاعدة عسكرية قريبة من الحدود
التركية االرمينية المشتركة ،بالقرب من مدينة غيومري.
استفزازات تركيا نالت جارتها في إيران وتهديدها «بتعرض عالقات الصداقة التقليدية المشتركة الى ضرر كبير» ،ان هي
استمرت في دعمها الدولة السورية وخصوم انقرة اآلخرين.
يجمع االستراتيجيون في الطرف األميركي على ان حلف الناتو لن يدخل في حرب مباشرة مع االطراف االقليمية الجل
تركيا ،التي ال تتع ّرض لتهديد حقيقي الراضيها .ويشير هؤالء ونظرائهم في الجانب العسكري الى سعي واشنطن للضغط
على تركيا «تهدئة اجواء التوتر» مع روسيا ،في اعقاب اسقاطها القاذفة الروسية.
ويبقى السؤال عائما ً ما الذي يدفع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى التمادي في تصريحاته المعادية وتصرفاته
العدوانية التي ستستثير ردود فعل حتمية ،عاجال ام آجال .ان كان رهانه ينحصر على دعم حلف الناتو لتركيا «تحت اي
ويتوصل الى مخرج من االزمة المتجددة الذي وضع نفسه بداخلها،
ظرف» ،فربما يتعيّن عليه اعادة قراءة الخرائط الدولية،
ّ
غير آبه ربما بما ستؤول اليه التطورات االقليمية والتغيرات الجارية على موازين القوى ،ال سيما في سورية.
على الطرف المقابل ،يصبح مبررا ً التساؤل حول الخيارات المتاحة لالدارة األميركية الراهنة ،خاصة عند األخذ بعين
االعتبار مطالبة عدد من القوى السياسية في العراق بالغاء االتفاقية األمنية «ال ُم ِذ ّلة» مع الواليات المتحدة بعد اخفاقها
االلتزام بالدفاع عن أمن وسيادة العراق «والسماح» لتركيا بغزو االراضي العراقية .دخول موسكو من البوابة العراقية
الواسعة أمر ال ينبغي ان يثير ارتياحا ً كبيرا ً في االوساط األميركية ،وهي المسكونة دوما ً بمحاصرة وتهميش روسيا.

