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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

�سورية :ماذا بعد القرار 2254؟
} حميدي العبدالله
إذا كان ممكنا ً لمجموعة الدعم الدولية أن تجتاز خالفاتها حول
تعريف التنظيمات اإلرهابية ،وإذا ك��ان من الممكن أيضا ً تجاوز
الخالفات حول تشكيل وفد المعارضة ،ونسبة التمثيل فيه بالنسبة
ألطرافها المختلفة ،وتحديدا ً لقاء الرياض ولقاءات القاهرة والحسكة
وموسكو ،وإذا كان من السابق ألوانه الحديث عن كيفية تشكيل هيئة
الحكم االنتقالي ،ونسبة تمثيل المعارضة السورية في هذه الهيئة،
�أي ح��ال من األح��وال تجنّب ط��رح إشكالية وقف
إال أن��ه ال يمكن ب� ّ
إط�لاق النار على كافة األراض��ي السورية ،طالما أنّ ق��رار مجلس
ينص على عدم إيقاف العمليات العسكرية ،الهجومية
األمن ّ ،2254
والدفاعية ،ض ّد التنظيمات اإلرهابية.
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات اإلره��اب �ي��ة ،وت �ح��دي��دا ً ال �ت��ي عليها إج �م��اع دول ��ي،
مثل «داع ��ش» و«جبهة ال�ن�ص��رة» ،و«ج�ي��ش المجاهدين» و«جيش
المهاجرين» واألنصار» و«حركة زنكي» ،هذه التنظيمات بعضها
يسيطر م�ن�ف��ردا ً على جبهات واس �ع��ة مثل تنظيم «داع���ش» الذي
يسيطر أحاديا ً على جبهات دير ال��زور والحسكة والرقة ،وشمال
وش��رق حلب ،وال��ري��ف الشرقي لمحافظتي حمص ودي��ر الزور،
وبالتالي ربما ال تواجه مسألة وقف إطالق النار في هذه الجبهات
أي إشكاالت ألنها مستثناة من قرار وقف إطالق النار ،لكن جبهات
ّ
ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب وريف الالذقية الشمالي وحتى
ما تبقى من ريف دمشق ،ومحافظات درعا والقنيطرة ،فإنّ «جبهة
النصرة» وتشكيالت أخرى تابعة إما لـ«داعش» أو لـ«النصرة» في هذه
المناطق ،تنشر مواقعها العسكرية بشكل يتداخل مع انتشار مواقع
المجموعات التي قد تصنّف في عداد المجموعات التي يشملها وقف
إطالق النار .وعند البدء بتنفيذ هذه الفقرة من قرار مجلس األمن فإنّ
مصير هذه المجموعات سيكون عرضة لواحد من احتمالين ،األول
أن تلتزم بالقرار ،ولكن في هذه الحال كيف يمكن تمييز مواقعها عن
مواقع الجماعات التي ال يشملها وقف إط�لاق النار ،وه��ذه مسألة
أي ط��رف تذليلها .االحتمال الثاني ،أن تنض ّم هذه
يصعب على ّ
التنظيمات إلى التنظيمات غير المشمولة بوقف إطالق النار ،ألنها
عاجزة بمفردها عن فرضه ،ال سيما أنها هي التشكيالت األضعف،
وأي مناطق
وعندها مرة أخرى مع من سيكون وقف إطالق النار؟ ّ
يمكن أن يشملها غير تلك المناطق المشمولة أصالً بالمصالحات؟
مثل حي الوعر في حمص ،أو قدسيا وبعض المناطق األخرى في
ريف دمشق ،وهذه المصالحات ت ّم التوصل إليها عبر حوارات بين
الحكومة ومسلحين سوريين برعاية وجهاء هذه المناطق ،ومن
دون الحاجة إلى قرارات في مجلس األمن الدولي.
أي منطقة
وفي حال لم يشمل وقف إطالق النار ،لهذه األسبابّ ،
من مناطق سيطرة المعارضة ،عندها كيف يمكن االنتقال إلى البنود
نص عليه القرار 2254؟
األخرى الواردة في الجدول الزمني الذي ّ

�سمير القنطار
فتح الح�ساب ولن ي ُْق َفل...
} سعدالله الخليل
زورق
ي��وم انطلق الشهيد سمير القنطار وأص��دق��اؤه الثالثة ع��ام  79في
ٍ
مطاطي من جنوب لبنان إلى شاطئ نهاريا في األراض��ي الفلسطينية ألسر
ّ
ره��ائ��ن ومبادلتهم بمقاومين معتقلين ف��ي السجون االسرائيلية ك��ان ابن
السادسة عشرة ربيعا ً ي��درك أنّ رحلته ليست نزهة بحرية ،فمن يخوض
غمار المقاومة يعلم أنه مشروع شهادة ويترك لخياره المقاوم اختيار الزمان
والمكان المناسبين.
هزّت عملية نهاريا كيان االحتالل وانتهت بمقتل عالم الذرة العبري داني
هاران واثني عشر جريحا ً خالل اشتباك بين جيش العدو والمقاومين األربعة
الذين استشهد اثنان منهم ونجا اثنان آخران بينهما القنطار من الموت بأعجوبة
بعد إصابته بخمس رصاصاتٍ  ،كما أصيب خاللها قائد قطاع الساحل والجبهة
الداخلية الشمالية في جيش العدو الجنرال يوسف تساحور الذي كشف بعد
عشر سنوات أن��ه لن ينسى وج��ه القنطار ال��ذي أطلق النار عليه ودف��ع الثمن
خمس منها في سجن هداريم حيث اعترف االحتالل
ثالثين عاما ً من األسر،
ٌ
بأنه أذاقه خاللها الموت في قبو بلغت درجة حرارته في الصيف  45درجة.
أراد ال�ع��دو «اإلس��رائ�ي�ل��ي» باستهداف القنطار عميد األس ��رى اللبنانيين
المح ّررين بغارة جوية استهدفت منزله في مدينة جرمانا بريف دمشق لتغلق
معها حسابا ً عمره  36عام ،وذلك حسبما عنونت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
«أُغلق الحساب».
ليست المرة األولى التي يستهدف طيران العدو قيادات في محور المقاومة،
وربما لن تكون األخيرة ،والحساب الذي فتحه القنطار لن يقفل فلو رضيت
المقاومة بإغالق المواجهة لما تمكنت من إط�لاق س��راح القنطار بعد حرب
شعواء شنّها العدو «اإلسرائيلي» على لبنان عام  2006لنزع سالح حزب الله
وتجريده من مكامن قوته.
أثار استهداف القنطار موجه تساؤالت عن فعالية السالح الروسي في منع
االستهداف والدور الذي ستلعبه صواريخ «أس  »300و«أس  »400في قلب
موازين المواجهة على األرض السورية ،والتي تدرك دمشق وموسكو الدور
المناط بها بشكل دقيق في حماية سورية من غارات تستهدف كيان الدولة،
دون أن تتورط في البدء بحرب مفتوحة مع العدو «اإلسرائيلي» ،وتفتح أبوابا ً
واسعة لتأويل أهداف وأبعاد التواجد الروسي في سورية الذي يتمثل بحماية
الدولة السورية من االعتداءات ،فيما للمقاومة حساباتها الخاصة التي تدرسها
جيدا ً مع الحلفاء في سورية وإي��ران دون تعويل على دعم روسي مباشر قد
يدخل موسكو في حسابات تض ّر بدورها الفعلي على األرض السورية.
تخوض المقاومة حربها ض ّد العدو «االسرائيلي» بقدراتها التي يعلم العدو
حجمها وستستم ّر بالمواجهة المفتوحة حتى النصر ،وكما ردت على عملية
استهداف القادة في القنيطرة في عمق األراضي المحتلة من الجنوب اللبناني
في مزارع شبعا دون أن تستحضر حربا ً مفتوحة قد تكون مد ّمرة ،فإنّ دم
القنطار سيستدعي الر ّد بسالح المقاومة الذي أوجع العدو مرات عدة وآلمه
ربما أضعاف ما قد يؤلمه صاروخ «أس  ،»300سالح أعاده من األسر إلى بيته
المقاوم حيث استشهد.
لن تغلق المقاومة حسابا ً افتتحته بدم مقاوميها والطريق الذي سلكه القنطار
في مطلع شبابه واستم ّر مقاوما ً طوال حياته وأوصله إلى مبتغاه ونال إكليل
الشهادة ،ويبقى فخره بأنه جمع المجد من أطرافه فانطلق من لبنان مقاوما ً إلى
أرض فلسطين حلم ك ّل المقاومين وأنهى في دمشق درب��ه ...راعية المقاومة
والمقاومين.
«توب نيوز»

ُّ
ي�شق الطريق
اليمن
ـ تتجه اليمن وسورية إلى طاوالت تفاوض ،فيما تستم ّر المواجهات ويبدو
خيار التسويات حاضراً ،بينما األط��راف المحلية ليست إال واجهة للخارج
والتسوية أكبر من الداخل.
ـ التسويات ليست خيارا ً بل تعبير عن كلفة عالية للنصر الحاسم وليست
تعبيرا عن توازن بين المتصارعين بل تعبير عن رجحان كفة أحدهما.
ـ عندما يكون للنصر طريق واضح وسريع ال تعيش التسويات إال كمنصة
لتحميل اآلخر مسؤولية الفشل وتكون نوعا ً من العمل السياسي ،وكذلك عندما
يكون التوازن كامالً بين المتصارعين تكون منصة للتهدئة من أجل تحسين
األوضاع بين جولتين.
ـ ينعقد التفاوض المجدي بشرطي اليقين المتبادل للمتصارعين باستحالة
النصر الحاسم ،وبأنّ رجحان الكفة ألحدهما محسوم وغير قابل للتعديل ،وأنّ
كلفة التسوية أق ّل من الخسارة ألحدهما وأق ّل من كلفة مواصلة الحرب حتى
النصر على اآلخر.
ـ في اليمن وسورية رجحت الكفة لصالح محور المقاومة ،لكن طريق النصر
الكامل شاق ومعقد.
ـ التسويات ال تت ّم مع الداخل بل مع مرجعه األميركي والمشغل السعودي.
ـ المواجهات ستتصاعد لرسم توزانات التسويات والعناوين الداخلية
ستتساقط بعد إنجاز التسويات.
ـ اليمن يشق الطريق.

التعليق السياسي

ال�سيا�سة الخارجية في مناظرة مر�شحي الحزب الجمهوري تبلور معالم ال�سباق الرئا�سي
ق��دّم ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا التهاني والتبريكات للشعب
األم �ي��رك��ي ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ع�ق��ده ن�ه��اي��ة األس �ب��وع ال �م��اض��ي18 ،
الشهر الحالي ،مدشنا ً ب��دء عطلة أعياد عيدي الميالد والسنة الجديدة
رسمياً ،والذي انعكس ايضا ً على تقلص إنتاجات ونشاطات مراكز الفكر
واألبحاث.
في مطلع األسبوع تج ّمع مرشحو الحزب الجمهوري الثمانية لمنصب
الرئاسة األميركية في مناظرة متلفزة للتنافس والمبارزة أمام المشاهدين
تناولت جملة م��واض�ي��ع ،ل�ع� ّل أه ّمها مسألة السياسة الخارجية التي
يتخيّلها ك� ّل منهم ،وم��ا واك��ب اللقاء من اصطفافات سياسية وانفالت
الخطاب العنصري من عقاله في أعقاب حادث الهجوم اإلرهابي في والية
كاليفورنيا.
سيستعرض قسم التحليل «رؤي��ة» فريق المرشحين للشق المتعلق
بالسياسة الخارجية نحو منطقة الشرق االوسط ،وانشطار وجهات نظر
قواعد الحزب الجمهوري بين االصطفاف الى جانب المواقف المغامرة
للمحافظين التقليديين مقابل مجموعة «أميركا اوال» ،التي تنشد نهج
العزلة وااللتفات الى الداخل األميركي .اضافة لك ّل ذلك سيتط ّرق التحليل
إل��ى آف��اق مؤتمر ال�ح��زب الجمهوري السنوي واستشعار م��روح��ة من
«الصفقات» السياسية األكثر ترجيحاً.

تداعيات هجمة اإلرهاب في كاليفورنيا

حذر معهد كاتو من االنعكاسات الداخلية الناجمة عن حادثة الهجوم
اإلرهابي في كاليفورنيا مؤخراً ،في ظ ّل مناخ تصاعد التعبيرات العنصرية
المناهضة للمسلمين مما «سيشجع معسكر الصقور النفخ» بزيادة حجم
وقسوة الهجمات العسكرية ض ّد داعش ،على الرغم مما «ينطوي عليه من
مغامرة استدراج لمزيد من االنخراط العسكري ليس في ساحة واحدة
فحسب ،بل في دولتين من دول المنطقة ،وعديد القوات المطلوبة لن يكون
كافيا ً الزاحة داعش» .واضاف انه ينبغي على المعنيين االلتفات الجا ّد الى
ما آلت اليه «التجربة األميركية في ك ّل من العراق وافغانستان ،مقرونتين
ببضعة آالف المليارات من الدوالرات ومقتل اآلالف من األميركيين ،دون
اي نتائج ملموسة» .وذ ّكر أنصار ذلك الفريق بأنّ الترويج
ان تسفر عن ّ
بخالف المناظرات السابقة تميّز الظهور األخير لمرشحي الحزب الجمهوري
لمنصب الرئاسة بتناول مسألة السياسة الخارجية األميركية التي فرضتها
التطورات الدولية المتسارعة ،وادلى ك ّل مرشح بدلوه ،وما انطوى عليه من
انفعاالت وتش ّنجات متبادلة اغلبها مفتعلة .الالفت انّ مضمون المناظرة حظي
باهتمام عدد كبير من المراقبين والسياسيين لفرادة الغوص في القضايا
الجوهرية الخالفية.
اداء المرشحين االبرز جاء مطابقا ً للتوقعات المسبقة :المرشح دونالد ترمب
في الصدارة ،يليه مناصفة ماركو روبيو وتيد كروز واللذين شحذا ك ّل ما في
جعبتهما السياسية من براعة خطابية للنيل من بعضهما البعض.
في الشق األه ّم من السياسة الخارجية برز الخالف بين توجهين :انصار النهج
االنعزالي تحت شعار «أميركا اوال» ،في وجه انصار التيار المتشدّد والمغامر من
صقور الحرب المطالب دوما ً بحماية المصالح األميركية عبر آلية تغيير األنظمة
غير الموالية واإلطاحة بها بالقوة .يمثل تيار «العزلة» أق ّل عددا ً ونفوذا ً من نظيره
التقليدي المتهور ،وبرز يعبّر عن نفسه بقوة اكبر نتيجة للمغامرات العسكرية
المتتالية للواليات المتحدة وما أسفرت عنه من ازمات اقتصادية واجتماعية
متفاقمة بعد نحو  15عاما ً من التحشيد والتجييش من الحزبين ،واستشراء
اإلعياء على مختلف الشرائح االجتماعية.
احت ّل تيد كروز مركز المنافس األول للمرشح دونالد ترمب مجسدا ً موقف التيار
«االنعزالي» ،ومستغالً حالة اإلحباط العامة إللقاء الالئمة على فشل الرئيس
أوباما في إدارة سياسة خارجية فاعلة – كما ير ّوج ،مما انعكس على ارتفاع جلي
في نسبة شعبيته وتأييده .كروز ال يزال يحتفظ بعالقات وثيقة مع قيادات الحزب
التقليدية ،نظرا ً لشغله منصب المستشار السياسي لحملة المرشح جورج بوش
االبن ،عام  ،2000وتسليطه الضوء على ما يعتقده من تردّد إدارة الرئيس أوباما
في استصدار تشريع يتيح بموجبه مراقبة شبكات التواصل االجتماعي كوسيلة
للتع ّرف على المتطرفين «والمحافظة على سالمة األمن الوطني» ،التي اخفق فيها
«الرئيس أوباما وهيالري كلينتون كليهما وبعض الجمهوريين ،لألسف».
يزهو كروز بمواقفه األخيرة واصطفافه الى جانب دعوات رفض استقبال
الالجئين السوريين في الواليات المتحدة ،وتب ّنيه تشريعات تؤيد ذلك في
مجلس الشيوخ ،مما دفع به الى مقدمة القيادات الحزبية ،بينما انصرفت
الوسائل اإلعالمية المتعددة في التركيز على تصريحات دونالد ترمب العنصرية
«والمحرجة» إلغالق أبواب الهجرة والسياحة أمام المسلمين بشكل عام.
وذهب كروز الى مدىً أبعد خالل المناظرة بتركيز سهام انتقاداته على منافسه
ماركو روبيو ،عضو مجلس الشيوخ الصاعد والمرشح الواعد ،على خلفية حملة
األخير الدعائية ضده منتقدا ً موقفه في مجلس الشيوخ «بالموافقة على إنهاء
التفويض الرسمي الممنوح لوكالة األمن القومي لجمع واالحتفاظ ببيانات
خاصة لك ّل فرد من افراد المجتمع» ،الناجمة عن كشف المتعاقد السابق ادوارد
سنودن لتغ ّول المؤسسة األمنية في الحياة اليومية لألميركيين.
حقيقة األمر انّ اخطبوط الوكالة لم يقيّد او يجري الح ّد الفعلي لنفوذه الشامل،
بل أحيل األمر الى ضرورة حصولها على أمر قضائي مسبق من «محكمة سرية»
االنعقاد ،كاسلوب التفافي على المطالب الشعبية المنادية بانهاء برنامج
التجسس الداخلي برمته.
روبيو من جانبه استغل نقطة الضعف الظاهرة لالنقضاض على منافسه
كروز والدعوة للتشبّث بدعم وتأييد وكالة األمن القومي في ك ّل ما تنوي انجازه
دون قيود مفروضة.
قضية وكالة األمن القومي كغيرها من القضايا المثيرة للجدل احتلت حيّزا ً
كبيرا ً من النقاش والتجاذب ،وشهد اصطفاف المرشح راند بول الى جانب كروز
في تفنيد مزاعم روبيو بأنّ الوكالة أسهمت إسهاما ً مباشرا ً في تعزيز الوضع
األمني للشعب األميركي .ووجدها كروز فرصة لالنقضاض مرة اخرى على
منافسه األشهر باتهامه بضعف موقفه وعدم جديته في حماية أمن الحدود
األميركية جنوبي البالد.
ال يمكن إنكار موهبة ماركو روبيو الخطابية وتسلقه معارج السياسة
الخارجية بسرعة أذهلت اقرب مق ّربيه ،وهي من أه ّم عناصر رصيده السياسي
امام كافة منافسيه الحزبيين .اولى ضحاياه في مجال الخبرة السياسية كان
استهدافه للمرشح جيب بوش الذي كان يع ّول عليه التفوق في هذا الجانب،
واستطاع روبيو تحجيمه سريعا ً والحفاظ على منزلة متقدّمة بين أقرانه عند
المحافظين الجدد .دفاع بوش كان تقليديا ً الى ابعد الحدود مطالبا ً «حفنة
المحامين التوقف عن التسلق على ظهور مقاتلي الحرب» ،في إش��ارة الى
النفوذ الهائل لشريحة الحقوقيين المهنيين داخل اروقة الكونغرس والسلطة
التنفيذية.
ترمب حافظ على قدر معقول من التر ّوي والهدوء بخالف أدائه وتصريحاته
النارية المشبعة بالعنصرية واالستفزاز ،ربما عن سبق إصرار وترصد طمعا ً
للتمسك بالمرتبة االولى في اعين الناخبين.
في معرض دفاعه عن تصريحاته بوقف هجرة المسلمين بالكامل زعم انّ األمر
«ال يقتصر على مسألة (االتهام) بأفضلية العزلة ،بل يتعلق باألمن» القومي وما
يشكله «اولئك البلطجية وقطاع الطرق من مخاطر ...انهم نفر من المفزعين».
مفاهيم ترمب السياسية سطحية وغير منقحة ،في أفضل األحوال ،وأفصح في
أكثر من محطة عن جهله بقضايا التسلح النووي واالتفاقيات المعقودة بين
الدولتين العظمتين.
وتع ّرض ترمب الى هجوم شديد من قبل جيب بوش القى ترحيبا ً عاما ً باتهام
االول يمثل «مرشحا ً للغموض وسيكون رئيسا ً كارثياً ،ال يستطيع المرء االتكال
على توجيه اإلهانات لمنصب الرئاسة طمعا ً في المركز» .في الجولة الثالثة من
المناظرات تط ّور أداء جيب بوش الى األفضل بعض الشيء ،لكن نسبة فارق
تأييده ال زالت كبيرة ولم يستطع تعدّي نسبة .4%
أداء بقية المرشحين كان هامشيا ً في المضمون وعالي النبرة االعالمية،
جسده حاكم والية نيو جيرسي كريس كريستي المعروف بسالطة اللسان
ّ
والتشدّد في المواقف ،ال سيما تأييده المطلق إلنشاء منطقة حظر للطيران في
سورية ،وزيادة ميزانية اإلنفاقات العسكرية والمطالبة بمزيد من التدخالت
العسكرية في الخارج.
تباهي كريستي بالتشدّد والتطرف في المواقف ح ّفز منافسه راند بول الى
اتهامه بأنه المرشح األفضل لبدء حرب عالمية ثالثة .يشتهر بول بدفاعه
المستميت ض ّد سياسة التدخالت الخارجية ،من ّوها ً الى انّ تأييد البعض إلقامة
منطقة حظر للطيران في سورية مقرونا ً بالتواجد العسكري المكثف لروسيا من
شأنه إنضاج ظروف االشتباك بنتائج مبهمة.
جهد المرشح وحاكم والية اوهايو ،جون كيسك ،في تبرير وجوده كمنافس
يحسب حسابه عبر الولوج من بوابة مؤتمر المناخ العالمي في باريس منددا ً
بحضور الرئيس أوباما أعمال المؤتمر واتهامه برفض المطالب المنادية

للتدخل العسكري «تواكبه مغامرة من نوع آخر بالتشديد على ضرورة
«االن�ت�ص��ار» واالن ��زالق في وح��ل ح��رب شاملة واح�ت�لال أراض��ي الغير،
فضالً عما سيرافقه من ارتفاع معدّالت اإلرهاب وليس تقليصها».

سورية

رصد معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى تواجد قوات داعش في
جنوبي سورية ،ال سيما «تعاظم قوتها بشكل ملحوظ عند مقارنة بما كان
عليه الوضع في كانون األول  2013او كانون األول  ،2014ويتبيّن ان
المجموعة باتت أش ّد قوة وبأساً» .واضاف انه «يتعيّن علينا انتظار مصير
كتيبة شهداء اليرموك التي اشهرت البيعة لداعش العام الماضي ،وهل
ستعلن عن نفسها جزءا ً من داعش ،كما ير ّوج ...األمر الذي سيترتب عليه
تشديد الحصار على دمشق من ناحية الجنوب الغربي» .واردف انّ داعش
«قد يلجأ الستخدام قاعدته الجنوبية كعمق استراتيجي في حال اشت ّد
الخناق عليه في الشمال والشرق ،بيد انّ المسلّم به انّ داعش يبقي على
تواجد له في الجنوب ويتطلع الستثماره».
اعرب معهد كارنيغي عن شكوكه من نضوج الظروف الموضوعية لعقد
«مؤتمرات السالم السورية ،نظرا ً لضيق الوقت إلعداد الترتيبات والتي
اضافت مزيدا ً من التعقيد بح ّد ذاتها» .واوض��ح لفريق التحالف الدولي
بقيادة أميركا انّ «حكومة الرئيس األسد تتمتع بفريق تفاوضي مخضرم،
تستند فيه الى ذات الشخصيات في ك ّل تفاوضاتها إجماالً ،نواتها وزير
الخارجية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد ،والديبلوماسي المخضرم
أحمد عرنوس ،ويتمتع الفريق بميزة ديبلوماسية عالية لناحية االنضباط
وإدامة التركيز بخالف قوى المعارضة المنقسمة على نفسها» .واضاف
انّ وفود المعارضة «اينما حلت لالجتماع في الخارج ،اضحى من المألوف
رؤي��ة الديبلوماسيين األجانب يالحقون انصارهم في رده��ات الفنادق
لحثهم على تصويب المسار في االتجاه المرسوم».
حذر معهد ابحاث السياسة الخارجية من مخاطر تفاقم الصدام بين
حلف الناتو وتركيا من جهة مع روسيا «مع األخذ بعين االعتبار اتساع
دائرة القوى المناهضة لداعش ،والتي بمجموعها ومن ضمنها الواليات
المتحدة ال تضع في رأس سلم اولوياتها تدمير داعش» .وسخر المعهد

بالتصدّي لتنامي االرهاب .وسرعان ما ت ّم تهميشه وحصر األضواء في مجادالت
الرباعي :كروز ،روبيو ،بول وكريستي.
وظهر المرشح من أصول افريقية ،بن كارسون ،على حقيقته وهشاشة مداركه
في السياسة الخارجية ،وخذلته استعانته بمهنته كجراح ألعصاب األطفال
إلثبات أهميته .ولقيت ردوده المقيّدة بمعادلة االنعزال الداخلي استهجانا ً
وفقدان التواصل مع الواقع ،مشدّدا ً على «ض��رورة االلتفات الى احتياجات
الشعب األميركي ،قبل بذل الجهود لح ّل قضايا الشرق االوسط».
المرأة الوحيدة بين المرشحين ،كارلي فيورينا ،لم تسعفها براعتها الخطابية
من الحيلولة دون استمرار تدهور شعبيتها ،رغم مطالبتها «القطاع الخاص
االنخراط بقوة الى جانب الجهود الرسمية لمحاربة االره��اب» ،استنادا ً الى
تجربتها المهنية السابقة كرئيس لشركة هيوليت باكارد العمالقة .واتهمت
األجهزة الرسمية بالفشل وعدم التنبّؤ بالهجمات االرهابية في بوسطن وسان
برناندينو نظرا ً «للحالة التي يرثى لها من التخلف عن مواكبة التطورات
التقنية».
الرابح االكبر في المناظرة ،وفق استطالعات الرأي وتوجهات اآللة االعالمية
الضخمة ،كان دونالد ترمب .الرهان المستم ّر على قدرة المرشح ماركو روبيو
تخطي العقدة المكانية لم تفلح ،وبقي يراوح مكانه في المرتبة الثالثة بين
القواعد االنتخابية .في المقابل ،حافظ تيد كروز على مرتبته الثانية محرزا ً
بعض التقدّم ،ويديم التعويل على إقالع الناخبين عن دونالد ترمب واالصطفاف
خلفه.
تجدر اإلشارة الى ثغرة إجرائية في قواعد ولوائح الحزب الجمهوري التي
توجز لقادة الحزب استخدام ما اصطلح على تسميته «بالخيار النووي» الختيار
مرشح الحزب عبر سلسلة من التوافقات والتنازالت تؤدّي في نهاية المطاف الى
تجاوز نسبة الدعم التي يتمتع بها دونالد ترمب وابراز مرشح اكثر توافقية.
ويستطيع قادة الحزب المناورة في هذا الخيار اذا لم يتمكن ايّ من المرشحين
الحصول على االغلبية الضرورية من المندوبين في االنتخابات التمهيدية
وتشتت االصوات على أكثر من مرشح.

آلية «الخيار النووي»

يعرف المشهد السياسي األميركي بإمكانية تبدّل المرشح الحاصل على اكبر
عدد من أصوات المندوبين للمؤتمر العام بمرشح آخر يت ّم اختياره من قبل حفنة
من قادة الحزب ،العتبارات سياسية واستراتيجية تتعلق برؤية دوره في رسم
السياسة األميركية على الصعد الداخلية والخارجية ،ابرزها اإلبقاء على أولوية
االنفاقات العسكرية في بنود الميزانية العامة.
برزت مؤشرات قوية مؤخرا ً على نية قيادة الحزب التوجه إلى حسم مسألة
مرشح الحزب واإلطاحة بالمرشح ترمب واستبداله بشخصية اوفر والء ،على
مأدبة عشاء ض ّمت رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيس الحزب (اللجنة
المركزية) رينس بريبص ،برفقة عدد محدود من اقوى القيادات الحزبية.
وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» التي انفردت بالخبر ،تمحور النقاش
حول امكانية ان تؤدّي مرتبة ترمب المتقدّمة بين صفوف القاعدة االنتخابية الى
تدخل قيادات الحزب واختيار مرشح مركزي خالل المؤتمر العام ،باالستناد الى
تبرير خل ّو السباق من مرشح يحظى باالجماع.
تلقت القاعدة االنتخابية النبأ باالستهجان والقلق من نفوذ القيادات التقليدية
وتحكمها بمفاصل عملية الترشيح ،اذ لم تشهد عملية الترشح معضلة مشابهة
منذ عام  1976حين فاز الرئيس االسبق جيرالد فورد بالدورة االنتخابية االولى
على منافسه رونالد ريغان ،أسفرت عن بروز الثاني على حساب رغبات القواعد
االنتخابية.
ما رشح للحظة عن توجهات قيادات الحزب هو حرجها من ثبات نسبة التأييد
لك ّل من دونالد ترمب وتيد كروز ،وكليهما ال يحظى برضى المؤسسة او يشكل
مرشحا ً توافقياً .بيد انّ اللجوء إلى «الخيار النووي» باستبعاد المرشحين معا ً
يبدو ملبّدا ً بالمفاجآت في القراءة السياسية الراهنة.
مندوبو المؤتمر العام ،الذين يحق لهم التصويت «الرمزي» ،يت ّم اختيارهم
بعناية من قبل المنظمات الحزبية المنتشرة في الواليات المتعددة ،والتي تبقى
اسيرة ومدينة بوالئها لمن اختارها .وعلى سبيل المثال ،يلجأ حاكم والية من
الحزب الجمهوري على اختيار المندوبين استنادا ً الى عامل الوالء الفردي له في
المرتبة االولى باستطاعته التصرف بوجهة تصويتهم مجتمعين داخل المؤتمر،
بما اصبح يعرف بمندوبين غير ملتزمين بالتصويت لمرشح بعينه.
يدلي المندوبون بأصواتهم ،المحسومة والمحسوبة مسبقاً ،لصالح مرشح
ت ّم االتفاق عليه والذي يتعيّن عليه الفوز بأغلبية األصوات في الجولة األولى
لدورة الترشيح ،او التمتع بحرية االنتقاء للمرشح بناء على طبيعة التصنيف
الذي توصل اليه رئيس الوفد ،ك ّل على حدة ،لناحية وجهة التصويت .ومن ثم

من مساعي «ان�ش��اء جبهة موحدة ض� ّد داع��ش كضرب من الخيال وما
ينطوي عليها من وضع كافة الالعبين على مسار خطير من سوء االدراك
واخفاق التواصل» .واض��اف في ما
يخص اسقاط القاذفة الروسية انّ
ّ
الحادثة «اوضحت بما ال يدع مجاالً للشك انّ نشوب حرب بين حلف الناتو
وروسيا لم يعد أمرا ً مستبعدا ً حدوثه بل هو أقرب من اي وقت مضى ،نظرا ً
النها المرة االولى لتبادل الطرفين اطالق النار منذ عهد الحرب الباردة».

مصر

اش��اد معهد واشنطن ل��دراس��ات ال�ش��رق االدن��ى باستمرار العالقات
الثنائية بين مصر و«اسرائيل ،عقب سلسلة هزات اجتاحت المنطقة ،مع
اإلش��ارة الى تراجع مدى التزام مصر في مناخ مرحلة ما بعد مبارك».
واض��ح انّ «االس �ت �ق��رار ل��م يعد ال��ى ال��واج�ه��ة اال م��ع ص�ع��ود عبد الفتاح
السيسي الى الحكم وبدء عصر جديد من التعاون االستراتيجي بينهما».
كما انّ استئناف الجانبين «االسرائيلي والفلسطيني التفاوض يحتاج
الى مصر كشريك ف ّعال» .وحث الواليات المتحدة «وحلفاءها االقليميين
تجديد التزامهم بدعم اواصر عالقات قوية بين مصر واسرائيل لما تشكله
من ركيزة للسالم واالستقرار االقليمي».

افغانستان

رسم مركز ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية ص��ورة قاتمة للحرب
الدائرة في افغانستان والتي لم يسفر عنها سوى «عوارض دولة فاشلة،
وغياب المعلومات االستخبارية المفيدة ،مما حفز خروج عدد من البعثات
الديبلوماسية ومنظمات االغاثة االنسانية والمنظمات غير الحكومية»
من البالد .واضاف انّ الخسارة البينة للواليات المتحدة وحلفائها ادّت
ّ
وفضلت التركيز على ربح جبهة
«لتقليصها الشديد للتقارير الرسمية
العالقات العامة والمبالغة بمدى النجاحات على إجراء تقييم حقيقي» .اما
الجانب األفغاني فيلتزم في تقاريره على التدريبات األميركية لعناصره
«ب��اس�ت�خ��دام ن �م��اذج م�س�ت��وف��اة م��ن ال �ت �ج��ارب الحسابية ع�ل��ى األجهزة
االلكترونية التي تفرط في تفصيل التقديرات المستندة الى نماذج بيانية
هشة».

يصبح بوسع رئيس الوفد عقد مفاوضات مع المرشحين طمعا ً في الحصول
على مكاسب سياسية ملموسة ،كترشيحه لمنصب وزير او ربما نائب للرئيس،
تصرف األصوات بعدها على ضوء ما تتمخض عنه المساومات والوعود.
تبدّلت توازنات المشهد السياسي الراهن لصالح القاعدة االنتخابية التي
باتت تمارس صالحياتها بحرية اوسع من مجرد االستناد الى توجهات وعود
يصب في صالح ك ّل من المرشحين دونالد ترمب وتيد
حزبية معينة؛ األمر الذي
ّ
كروز ،بالدرجة االولى ،ويعزز مواقفهما بشكل افضل داخل أروقة المؤتمر للضغط
على توجهات القيادات التقليدية.
أحد السيناريوات المرئية يمكن ان تقود الى فوز المرشح ترمب بأغلبية
اصوات المندوبين ،ويأتي تيد كروز في المرتبة الثانية .حينئذ باستطاعة كروز
التوجه لمندوبيه المؤيدين «إلطالق سراحهم» والتصويت لصالح ترمب في
الجولة الالحقة ،مقابل مكسب معيّن ربمن لمنصب نائب الرئيس .انْ صدقت
التوقعات بحسم أغلبية المندوبين لصالح الثنائي ترمب – كروز ،فمن المرجح
ان يفوز ترمب باألصوات في الدورة االولى للتصويت.
بيد انّ المندوبين «المطلق سراحهم» غير ملزمين بالتصويت لصالح المرشح
المفضل لزعيم المجموعة ،مما قد يعيد خلط االوراق في الجولة الالحقة ،األمر
الذي يدفع بالمرشحين التحكم بمفاصل عملية التصويت منذ الجولة االولى،
وفق صيغة من ت ّم التعارف عليه من «قوائم للمرشحين» ،اختيرت بعناية على
الصعد المحلية قبيل ذهاب الوفود للمؤتمر العام.
لتبسيط المسألة ،علينا تعقب مسار سيناريو يفترض ف��وز ترمب في
االنتخابات التمهيدية لوالية معينة ،يليه تيد كروز وماركو روبيو ،على التوالي.
يعقد لقاء لمندوبي الوالية بناء عليه الختيار المندوبين للمؤتمر ،ومن ثم يصبح
بوسع حملة ترمب االنتخابية تقديم «الئحة» مقترحة بالمندوبين المضمون
والؤه��م للحملة ويحافظون على التصويت لصالحه في حال اضطر المؤتمر
الذهاب لعقد صيغة تسووية الختيار المرشح الحزبي.
في المقابل ،تقدّم حملتا كروز وروبيو قائمتيهما بالمرشحين مضموني الوالء
للتصويت لصالح ترمب في الجولة االولى النتخابات المؤتمر ،وفي نفس الوقت
«التح ّرر» من تلك القيود في الجوالت الالحقة والتصويت لصالح مرشحهم ،كروز
او روبيو .حينئذ يرسو المشهد على الشكل التالي :والية معينة صوتت لصالح
ترمب في الجولة األولى قد تعطي اصوات مندوبيها للمرشح كروز في الجولة
الثانية .بمعنى أدق ،يدلي مندوبو الوالية المعنية باصواتهم مرتين؛ االولى
الختيار مندوبي دائرتهم المحلية ،والثانية الختيار مندوبي الوالية.
في ظل التوازنات الدقيقة الراهنة يصبح بوسع فريق المرشح تيد كروز بذل
أقصى الجهود لضمان فوز قائمته المرشحة على صعيد الوالية بر ّمتها؛ لكن
النتيجة النهائية ليست مضمونة وليس هناك من ضوابط او عواقب تفرض على
مندوب يعطي صوته لصالح مرشح آخر غير المتفق عليه.
لتقريب المسألة دعونا نفترض انّ والي��ة «أ» يحق لها اختيار وف��د من
المندوبين قوامه  50فردا ً تذهب أصواتهم لصالح المرشح ترمب في الجولة
األولى للترشيح ،قد تتض ّمن تشكيلة الوفد نحو  18مندوب من دوائر انتخابية
محلية (بمعدل  3مندوبين لك ّل دائ��رة) ،والباقي  32مندوب فازوا بالترشيح
العام عن الوالية.
في حال فازت قائمة المرشح تيد كروز باألصوات ،مقابل دائرتين انتخابيتين
لك ّل من ترمب وروبيو وكروز ،فانّ الجولة الثانية للترشيح في المؤتمر قد تسفر
عن تشكيلة وفد ذهبت اغلبية أصواته لصالح المرشح دونالد ترمب في الجولة
االولى ،ورسا على توزيع اصوات أعضائه بنسبة  38لصالح كروز 6 ،اصوات
لك ّل من روبيو وترمب.
األمر الذي سيضطر قادة المؤتمر العام اعتماد صيغة تسووية ،كما يطلق
عليها ،مما يشترط توفر اغلبية االصوات لجانبها في كافة الدوائر المحلية ومؤتمر
الوالية المحلي ،وجولة تصويت مستقلة على صعيد مندوبي الكونغرس.
في الحالة المفترضة اعاله ،اغلبية األصوات المحلية وعلى مستوى الوالية
تذهب لصالح ترمب او كروز ،حينها يصبح من شبه المستحيل على القيادة
الوطنية للحزب تحويل وجهة تصويت القواعد االنتخابية لصالح مرشح مفضل
للمؤسسة ،مثل ماركو روبيو او جيب بوش.
محصلة المشهد تتمحور ح��ول ايّ من الحمالت االنتخابية المتعدّدة
باستطاعتها الفوز بأغلبية االصوات في االنتخابات التمهيدية للواليات تباعاً.
وليس من المستبعد رؤية سعي كافة الحمالت للترويج وتسويق قوائم مندوبيها
على صعيد الوالية كوسيلة احتياطية في حال اضطرار المؤتمر الذهاب الى خيار
التسوية .طبعا ً هذا جانب من تعقيدات النظام الحزبي االنتخابي في الواليات
المتحدة ،وستكون لنا زيارة تحليلية أخرى لتناول األمر في حال حدوث ما يب ّرر
اللجوء الى المناورات االنتخابية داخل مؤتمر الحزب الجمهوري.

