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بريطانيا واالتحاد الأوروبي
} حميدي العبدالله
ينص على أن
ت ّم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا واالتحاد األوروبيّ ،
يكون لبريطانيا وضعا ً خاصا ً داخل االتحاد .معروف أنّ الوضع الخاص
يشكل خطوة إلى الوراء بالمقارنة مع الطموحات والتص ّورات النظرية
التي وضعت من قبل الجهات األوروبية التي كانت تتطلع إلى أن يحدث
يوما ً ما قيام كيان أوروب��ي موحد بك ّل ما في الكلمة من معنى ،وليس
مجرد تنسيق للسياسات المالية واالقتصادية ،وبعض شؤون السياسات
الخارجية ،وهو ما ميّز عمل االتحاد األوروبي منذ أن أبصر النور.
االت��ف��اق ال���ذي ت�� ّم ال��ت��وص��ل إل��ي��ه ،ه��دف��ه التأثير على رأي الناخبين
البريطانيين في االستفتاء المزمع تنفيذه والذي يخيّر البريطانيين بين
الدخول إلى االتحاد األوروبي أو البقاء خارجه.
واضح أنّ فكرة االتحاد األوروبي لم تعد تمثل البريق والجاذبية التي
كانت عليها في السنوات األول��ى التي أعقبت انطالق العملة األوروبية
الموحدة.
األزمة االقتصادية التي ضربت اقتصاد العالم الغربي ،بدءا ً من عام
 2008أظهرت هشاشة بنيان االتحاد األوروبي ،وعقم الرهان عليه ،ولع ّل
تجربة اليونان مع هذا االتحاد أفضل دليل على هذه الحقيقة الم ّرة .فعند
أ ّول صعوبات واجهتها دولة من دول االتحاد على المستوى االقتصادي،
تبيّن أنّ السياسات القومية ال تزال هي التي تتح ّكم في صنع القرارات
بالنسبة إلى حكومات االتحاد وليس المصلحة األوروب��ي��ة المشتركة.
وعلى الرغم من أنّ مساندة اليونان للخروج من األزم��ة هي مصلحة
أوروبية مشتركة ،ألنّ أزمة اليونان كادت أن تفرط عقد االتحاد ،وأثرت
سلبا ًعلى أداء مؤسساته ،إال أنّ ك ّل حكومة من حكومات االتحاد األوروبي
تبنّت وجهة نظر في مواجهة األزمة اليونانية تعبّر عن مصالحها القومية
الخاصة ،وليس عن المصالح المشتركة األوروبية.
في فترة من الفترات كان التسابق على الدخول إلى االتحاد هو السمة
المميّزة ،اليوم السعي لالبتعاد عنه هو الخيار األفضل .وبسبب هذا
الوضع تبلورت قناعة واضحة وقاطعة لدى الحكومة البريطانية بأنّ
أصوات البريطانيين لن تذهب لصالح تأييد البقاء في االتحاد األوروبي،
ولذلك كان الخيار األفضل واأل ّق��ل سلبية من حيث التأثير على االتحاد
الحصول على وضعية خاصة يمكن من خاللها الزعم بأنّ بريطانيا ال
تزال جزءا ً ال يتجزأ من االتحاد األوروبي ،وفي الوقت ذاته غير ملتزمة
بك ّل قوانينه ومتطلباته .هدف ك ّل ذلك هو إقناع البريطانيين بالتصويت
لصالح البقاء في االتحاد األوروبي ،ولكن حتى لو جاءت نتائج التصويت
لمصلحة حكومة كاميرون ،إال أنّ الوضعية الخاصة لبريطانيا داخل
االتحاد ،تشير إلى أنّ مسيرته باتت متعثرة ،ولم يعد اإلطار والحلم الذي
راهن عليه األوروبيون ،بل العالم كأنموذج جديد ما فوق قومي.

وداع ًا جماعة الريا�ض
ـ تعيش جماعة الرياض التي تحت ّل مقعد المعارضة السورية في جنيف
أسوأ أيامها ،فالهدنة التي سعت إلى تفخيخها باالحتجاجات واالعتراضات
صارت قرارا ً دوليا ً مفتوح األفق.
ـ المقاعد التي احتكرتها صار عليها تقبّل الشراكة فيها.
ـ الحملة التي خاضتها مع السعودية لتصنيف حزب الله إرهابا ً انتهت بظهور
الرأي العام العربي الذي تاهت بعض شرائحه حول ما يجري في سورية حسم
خياره مع المقاومة وهي تقاتل في سورية.
ـ لم يعد ثمة أمل بالذهاب إلى موسكو ومقايضة تصنيف «النصرة» إرهابا ً
بتصنيف حزب الله ،فاألمر حسم وانتهى.
ـ لم يعد ثمة أمل بإدماج «النصرة» في العملية السياسية.
ـ لم يعد ثمة أمل باحتكار تمثيل المعارضة في جنيف ،فاالتحاد الكردستاني
الديمقراطي حجز مقعده وقوات سورية الديمقراطية على الطريق.
ـ «جيش اإلس�ل�ام» ال��ذي نفى مفاوضات مستقلة عن جماعته يعترف
بمفاوضات مستقلة حول تبادل أسرى ومختطفين.
ـ جماعة الرياض تكتشف بعد تصنيف «أحرار الشام» مع «النصرة» إرهابا
أنّ «جيش اإلسالم» يفتح على حسابه من ورائها.
ـ جماعة رياض األول والثاني حجاب وبال حجاب نعسان تعيش أسوأ أيامها
وتستع ّد للوداع القريب.

التعليق السياسي

�أغلى رجل في العالم
أحمد عجمي*
ال من قبيل التز ّلف وال من قبيل التق ّرب لكسب أشياء دنيوية ،إ ّنما يشهد الله أ ّني
أُب ّرئ نفسي عن هذا التكالب غير المبني على الشرف والوعي واإليمان واإلتكال
على الله وعلى ال ّنفس.
أقول هذه المقدّمة ألكشف عن مكنونات الفكر والصدر ع ّما يك ّنه لعظما ٍء سلكوا
دروب الرسل واألوصياء والصالحين ،وحتى اآلن لم يَعْ ِرف العالم العربي
واإلسالمي حقيقة قدْرهم ولم يقدّروا ما ّ
خطوه من قيم على صفحة التاريخ
وعلى صفحات العالم العربي واإلسالمي كلّه ،ومن خدمات وطنية وإسالمية
تكسبا ً وحذرا ً أل ّنها
وعربية ،ومن أمجاد يهت ّز لها أرباب العالم وأصحاب الكيانات ُّ
بُنيت كراسيهم على الق ّوة والبطش ،وعلى الفتن والمؤامرات ،وعلى شراء الذمم
وال ّنفوس الضعيفة الرخيصة من الملوك والمسؤولين في هذا العالم العربي
واإلسالمي ،في زماننا الحاضر.
التعصب إنّ القطبين الذين ّ
سطرا هذه
وقد أَختصر وأق��ول وليس بهدف
ّ
اإلنتصارات وهذا الحرص على لبنان هما سيد األ ّمة وقائد المقاومة البطلة السيد
حسن نصرالله ،والتي فتحت طاقة المجد للعرب والمسلمين باالنتصارات
الربانيّة الباهرة على العدو الذي ال يُقهر «إسرائيل» ،والقطب الثاني الذي بدأ
بافتتاح مش ّرف لمحور المقاومة ض ّد األعداء وبتدويره الزوايا حفاظا ً على لبنان
وأمنه واستقراره والسعي الحثيث للحوار الجدّي بين الفرقاء حتى ال تنكسر ،ج ّرة
ّ
ونعض األصابع ندما ً حيث ال ينفع الندم ،عنيت به رئيس المجلس
الكيان الوطني
علي أن ال أنكر ،اإليجابيات التي قدّمها ويقدّمها
النيابي نبيه ب ّري ،وفي الوقت ذاته ّ
بعض القادة اللبنانيين المخلصين على صفحة لبنان المهت ّز كيانه والمضيّع
اليوم البوصلة في مساره ،غبا ًء أو قصدا ً لغاية في نفس يعقوب.
وال ب ّد أن أع ّرج على ذكر سلبيات لبعض اللبنانيين المتهالك على الزعامات
والمال الحرام ال ُمقدّم على مذبح التبعية والتس ّكع والتذلل والمهانة مردّدا ً مع
الشاعر:
ص ُغـروا
يـا للزعـامـات كـم عـ ّزت مفـاتنـهـ ا
وكـم كبـار علـى أعتابهـا َ
أنّ الفراش على المصباح ينتحر
ناموا على بهرج الدنيا وما علموا
وأعود ألقول إنّ دعاءنا لله أن يحمي لبنان والقادة المخلصين لهذا الوطن
الصغير ببعض حكامه الكبير بشعبه.
وإ ّننا لو استعرضنا تاريخ الملوك واألمراء والخلفاء منذ النمرود والفراعنة
والخلفاء على امتداد تاريخهم واستثنينا انبياء الله واألولياء والصالحين
والمصلحين لوعينا كيف كانت الزعامات تتهاوى وتندثر على مذابح العروش
وتنطوي منسية في زوايا التاريخ وال نسمع بعدها إلاّ هتافات للشعوب تشق
عنان الفضاء «مات الملك عاش الملك».
إال إ ّني أقول هذا ألرجع وأك ّرر أنّ القطبين والمخلصين للبنان ليسا من هذا
الرعيل ومن هذا الصنف ،بل هم من صنف األولياء الصالحين ،وأعود وأؤكد
إنّ قائد المقاومة من غير هؤالء وليس مثلهم أبدا ً ولو وعى المسلمون قدرهم
لبايعوه زعيما ً لهم على ك ّل صفحة كونهم وعوالمهم ،وأنّ هذا السيد العظيم
نعتبره الرجل الف ّذ ال ُمميّز الذي أعتبره من تالمذة أمير المؤمنين علي ابن أبي
طالب الناجحين ،وقد برهن عن هذا اإلنتماء ُنسكا ً وبطولة ونزاهة وعظمة
وتضحية وإقداما ً وشجاعة ،ولو ُقدّر لـ«إسرائيل» السبل فتهدم ك ّل لبنان لتطال
رأسه لما تراجعت أبداً ،لك ّنه بحماية الله سبحانه وحفظه فلن يصلوا إليه
مهما تآمروا أل ّنه أغلى رجل في العالم نفديه باألرواح وحتى لو دفع المتز ّلمون
والمتز ّلفون والمتآمرون مال الدنيا كلها وك ّل أموال البترول فلن يصلوا إليه
إنْ شاء الله ،وإذا أ َ ْخ َطأنا الحظ ونالوه ال سمح الله فلن ينتظر العالم العربي
وترجف العروش كلَّها
واإلسالمي وك ّل متآمر إلاّ تسونامي الغضب ته ّز الكيانات
ّ
و ُت َز ْل ِزل األرض من تحتهم وتقطر السماء دما ً من فوقهم .لذلك ال يفكرنَّ أحد وال
خاصة بالسوء أو بالتآمر عليه والفتن المستمرة حرصا ً على
حتى «إسرائيل»
ّ
وخاصة على ك ّل لبنان.
هذه البالد كلها
ّ
وأقول هذا من معين القناعة والحرص والعلم والتقدير والتضحية أل ّننا شعب
يعرف قدره ومقامه وعظمته ونضاله في سبيل هذه البالد ال ُمتآمر عليها دائما ً
من ك ّل جنبات األرض ،وعلينا حماية هذه األيقونة الغالية ،أقول هذا ال من قبيل
والتبجح بل بصراحة متناهية فليفكر هؤالء األعداء والخصوم
التهويل والعنترية
ّ
ومن َّ
لف ل َّفهم بما ذكرت حفاظا ً على أنفسهم أوال ً وعلى الواحية الرقطاء لهم بالش ّر
والفتن والدماء «الصهيونية العالمية» وعمالؤها على صفحة هذا الكون.

* نائب سابق

�أزمة الحزبين بفوز ترامب وكلينتون ...مفاج�آت ال�سباق الرئا�سي م�ستم ّرة
احت ّد الجدل الشعبي والرسمي األميركي حول نتائج انتخابات
«الثالثاء الممتاز» ،التي عقدت في  12والية بالتزامن الثالثاء الماضي،
التي احتفظ بها كال المرشحين الرئيسيين عن الحزبين بالحصة
األكبر من عدد المندوبين للمؤتمرات العامة .حسابياً ،يمكننا القول
انّ جولة االنتخابات الرئاسية «أضحت محسومة» بين دونالد ترامب
وهيالري كلينتون .بيد انّ خطوة قيادة الحزب الجمهوري غير
المسبوقة «بالتخلي التدريجي عن المرشح دونالد ترامب» بعد فوزه
البارز قد تعيد خلط األوراق واالصطفافات داخل أروقة الجمهوريين
مرة أخرى.
وباألخص
سيتسعرض قسم التحليل النتائج المعلنة لتلك الجولة،
ّ
على مسيرة قيادة الحزب الجمهوري واآلليات المتاحة أمامها للتوصل
الى صيغة اختيار مرشح الحزب «بطريق الوساطة» داخل المؤتمر؛
وأيضا ً آفاق ما ستنطوي عليه رئاسة أميركية يتصدّرها ترامب.

سورية

فنّد معهد كاتو ارتفاع معدّل ضجيج المطالبين بالتدخل العسكري
ألي تدخل أميركي
األميركي في سورية منبّها ً إلى «المخاطر المرافقة ّ
إضافي في سورية ،ومن ضمنها احتمال نشوب نزاع مباشر مع
روسيا( ،وما ينطوي عليه من) حرب إقليمية أشمل( ...فضالً عن)
انه في معظم االحيان سيؤدي التغاضي عن حقيقة الدفع بمزيد من
االنخراط العسكري الى فوائد متواضعة انْ وجدت» .واضاف انّ
البعض ال يجد غضاضة في توجيه االنتقاد لسياسة الرئيس أوباما
«لمفاضلته النهج الديبلوماسي على التدخل ،وقبوله تسوية سياسية
معيبة اآلن وفق الشروط الروسية» ،لكنها فضلت تبنّي خيار أهون
الشرين .وأردف انّ التمسك بالخيار الديبلوماسي «قد ينطوي عليه
احتمال ضئيل إلنهاء الحرب في سورية ،في المدى المنظور على
األق ّل» .مشدّدا ً على انّ السياسة الراهنة للبيت االبيض «تسهم في
وضع اللبنات االولى لتسوية سياسية مستقبال».
أعرب معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى عن قلقه من «استعادة
روسيا سياستها النشطة في الشرق األوسط ،لما تمثله من إنجازات
اقتصادية وسياسية ،وتهيّئ الفرص لتقليص النفوذ الغربي» في
المنطقة «والدفع قدما ً بتص ّور روسيا كقوة عظمى» .واضاف انّ هناك
أبعادا ً أخرى تكمن وراء السياسة الروسية خاصة «لحشدها قواتها
في سورية (أبرزها) حرف األنظار عن التحديات الداخلية بغية ضمان

مشهد سياسي غير مسبوق

ف��ور إع�لان نتائج االنتخابات التمهيدية ليوم
«الثالثاء الممتاز» ،سلّطت قيادة الحزب الجمهوري
سهام انتقاداتها على المرشح دونالد ترامب بغية
وق��ف اندفاعه على أق�� ّل تعديل ،بعد ظفره بنصف
الواليات التي شاركت في عملية التصويت وراكم نحو
 15والية لصالحه .مشهد قد يبدو سورياليا في الحياة
السياسية األميركية ،اذ لم تسجل سابقة للجوء حزب
سياسي لعزل واإلطاحة بمرشحه المتقدّم في النتائج
ف��ي ذروة التنافس ال��رئ��اس��ي ،تبديل الحصان في
منتصف السباق ،ومن ث ّم الترويج المستم ّر للمرشح
ماركو روبيو الذي أخفق في حصد نسبة  20%من
االصوات ،كحد أدنى وفق الئحة الحزب الداخلية.
ق��ي��ادة ال��ح��زب واك��ب��ت ال��م��ن��اظ��رة األخ��ي��رة بين
مرشحيها األرب��ع��ة 3 ،آذار ،ب��اإلع�لان ع��ن حملة
ّ
سخرت لها أبرز
دعائية شرسة للنيل من ترامب
رم��وز المؤسسة الحزبية ،وأع���ادت ال��ى الواجهة
المرشح الرئاسي السابق ،ميت روم��ن��ي ،للتنديد
بترامب الذي «سيكون كارثيا ً بالنسبة إلى السياسة
الخارجية للواليات المتحدة ،وسيع ّرض مكانتها
دوليا ً للتدهور» .ج ّل االنتقادات الالذعة انصبّت على
بعد السياسة الخارجية لتداعيات رئاسة ترامب ،كما
يراها قادة الحزب الجمهوري ،وهي الحلقة األضعف
في مجمل سجله المتواضع أصالً.

خطيئة ترامب

على الرغم من تفضيل ترامب استخدام مفردات
سوقية ومبتذلة وحركات بهلوانية تحاكي غرائز
األجيال الشابة إلهانة خصومه وأعدائه على السواء،
فانّ «الحقد» المؤسساتي عليه يعود إلى توجهاته
وتصريحاته السياسية المتتالية وول��وج��ه الى
أعماق مسلّمات الحزب واستقطابه قطاعات وشرائح
اجتماعية ربما كانت كامنة وصامتة او مغيّبة في
معظم األحيان .بعبارة اخرى ،بذاءة ترامب وفقدانه
للكياسة الديبلوماسية لم تثيرا حفيظة المؤسسة
بقدر ما أثارها تحدّيه لسياساتها الكارثية ومهاجمة
«فرسانها» علناً.
جدير بالذكر انّ تصريحات ترامب المتك ّررة حول
مفاضلته للعرق األبيض ودونية األقليات األخرى
في المجتمع أصابت مؤسسة الحزب الجمهوري
في الصميم ،ليس بدافع تن ّكرها او ابتعادها عن
خطابها السياسي ،بل لكونها تعكس حقيقة «مبادئ
وت���ص���ورات» ح���زب ال��ن��خ��ب ال��م��ال��ي��ة والمصرفية
وكبريات الشركات .وعندما أزاح ترامب طبقة كثيفة
من مساحيق «الديمقراطية» عن هيبة الحزب ،وقفت
ّ
األدق عن كواليس
قياداته عارية أمام مرآة التعبير
الحزب وقياداته وفقدانها ال��رؤى لمواكبة العصر
الراهن.
ليس ب��وس��ع ق��ي��ادات ال��ح��زب الجمهوري القفز
عن «س�� ّر شعبية» ترامب ال��ذي ف��از بحشد شرائح
عريضة من الجمهور االنتخابي تراوح بين التوجهات
الليبرالية ،نسبياً ،ف��ي والي���ة ماساتشوستس،
والتوجهات األش ّد محافظة تمثلت بفوزه بانتخابات
والي��ة أالباما التي لم تفارقها النزعات العنصرية
الكامنة او العائمة فوق السطح« .جاذبية» ترامب
لتلك الشرائح المتباينة فاقت نسبة  40%في بعض
األحيان ،األمر الذي لم يغب عن بال قيادات المؤسسة
الحزبية واجتراح حلول سريعة لتطويقه والح ّد من
اندفاعه على أق ّل تعديل.
ض��اع��ف م��ن ق��ل��ق ال��م��ؤس��س��ة ال��ح��زب��ي��ة ال��ت��ن�� ّوع
الديموغرافي والتحصيل العلمي للشرائح المؤيدة
لترامب ،خاصة في والية ماساتشوستس الحديقة
الخلفية للمرشح الجمهوري الرئاسي السابق ميت
رومني ،وفاز بها ترامب بنسبة أدنى بقليل من .50%
للتع ّرف على لغز كراهية الحزب ال يسع المرء
ّ
المفضل
إال اإلصغاء إلى تصريح مرشح المؤسسة
للحزب الجمهوري ،ماركو روبيو ،الذي سارع عقب
انفضاض المناظرة سالفة الذكر قائالً« :ترامب صنيعة
أوباما» .وتلقفت معظم وسائل اإلعالم «الزعم» بحرارة
ونشاط.
للوهلة األول��ى ،تبدو مفردات روبيو ،القادم من
صفوف تيار حزب الشاي ،خارج السياق السياسي
تفحصا ً ّ
للنخب الحاكمة ،بيد انّ
أدق لخطاب الطرفين،
ّ
الديمقراطي والجمهوري على السواءّ ،
يدل إلى عقلية
ورؤى متطابقة بالرغم من قناعاتها المغايرة ،اذ
ال ت��زال أص��داء ادّع���اءات وزي��رة الخارجية السابقة
هيالري كلينتون ووزي��ر الخارجية الحالي جون
كيري ،حول سورية تص ّم اآلذان ،بقولهما انّ «داعش
صنيعة األسد».
ام��ا «خطيئة» ت��رام��ب بالنسبة إل��ى المؤسسة
الحاكمة فكانت تج ّرؤه غير المعهود او التقليدي عن
تحدّي وانتقاد أدائها وسياساتها المبدّدة لوعود

استمرار بوتين في السلطة وإنهاء العزلة الدولية التي فرضت منذ آذار
 2014نتيجة ض ّمه لشبه جزيرة القرم».
أشار معهد كارنيغي الى سبل تطوير المساعدات اإلنسانية «لالجئين
السوريين بطريقة أذكى» ،عقب انفضاض المؤتمر الدولي للمانحين في
لندن قبل بضعة أسابيع ،والذي «تع ّهد بتقديم  11مليار دوالر تقريباً»
ضمن البرنامج خالل الفترة الممتدة بين  2016الى  .2020وأوضح
المعهد انّ «خطط العمل المشتركة بين االتحاد االوروبي وتركيا،
لم تسفر عن نتائج ملموسة» ،وارتفاع العجز األممي المقدّم لسورية
الى نسبة  43%مقارنة عن العام السابق .وعليه ،ناشد المعهد الدول
المانحة «التفكير بصورة استراتيجية حول االتجاهات واالحتياجات
واالستجابات طويلة األمد( ،وض ّم) لبنان واألردن الى قائمة الدول
التي تتح ّمل أعباء استضافتهما» لالجئين السوريين .واضاف انّ دول
االتحاد االوروبي اخطأت في طلبها من «تركيا واألردن ولبنان إضفاء
طابع رسمي لفرص عمل الالجئين السوريين» العتقادها بأنه كفيل
وخص المعهد األردن ولبنان
بالح ّد من تدفق الالجئين الى أوروبا.
ّ
لعدم قدرتهما االستجابة لتلك المطالب إذ «تنعدم ثقة الحكومات
بأي شيء من شأنه ترسيخ التواجد الدائم لالجئين
المضيفة والسكان ّ
السوريين ،أو تشجيع قدوم المزيد منهم».

المملكة السعودية

تناول مركز الدراسات االسترلتيجية والدولية العالقات األميركية
السعودية ،من ّوها ً الى»اعتماد السعودية على الواليات المتحدة في شراء
معظم اسلحتها وبرامج التدريب والدعم ،إضافة لطواقم االستشاريين
العسكريين األميركيين ،في مختلف الدوائر واإلدارات العسكرية
والحرس الوطني وقوى األمن التابعة لوزارة الداخلية» .على الرغم من
تلك العالقة التبادلية «رافقتها توترات على الدوام ،اذ شكل قطاع الطاقة
مصدر توحيد وانقسام بينهما» .واوضح انّ الواليات المتحدة أطلقت
استراتيجية «األعمدة الثنائية» ،في أعقاب انسحاب بريطانيا من الخليج
في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي ،اال انّ «الواليات المتحدة
أعطت األولوية لعالقاتها مع إيران غلى حين سقوط نظام الشاه عام
.»1979
وصف معهد كارنيغي العدوان السعودي على اليمن «بالحرب غير
المقدّسة ،والمدعومة من الواليات المتحدة» تفنيدا ً لتبريرها السابق بانها
تلبّي «واجبا ً مقدّساً» .واوضح انّ سياسة الرياض الجديدة أضحت «غير

الرخاء واالزده���ار ،أوجزتها يومية «بوليتيكو»4 ،
آذار ،بأنّ جذرها يكمن في تناقض وجهات نظره مع
«مسلّمات» الحزب الجمهوري في السياسة الخارجية
للبالد ،من أبرزها انتقاده المباشر للحرب على العراق
ووصفها بانها «إخفاق (عالمي) ناتج عن أكذوبة»
ر ّوج لها الرئيس السابق جورج بوش االبن وفريقه؛
«إعجابه وتأثره بشخصية الرئيس الروسي فالديمير
بوتين؛» وإعالنه انه «سيلتزم الحياد أثناء التوسط
بين إسرائيل والفلسطينيين؛ وتأييده العلني لسياسة
التعذيب التي دش ّنها جورج بوش االبن».
ّ
سخر ق��ادة الحزب الجمهوري
قبل أي��ام معدودة
أح��د أه�� ّم صقور الشخصيات الضالعة في مسائل
األمن القومي ،الرئيس السابق لوكالة األمن القومي
مايكل هايدن ،محذرا ً من انّ «قادة القوات المسلحة
قد يرفضون االنصياع أليّ أوامر من ترامب» ،كقائد
أعلى للقوات المسلحة« ،في حال وصوله الى البيت
األبيض» .ومن ثم تدحرج سيل البرقيات والعرائض
ال��م��ن��دّدة ب��ت��رام��ب وم��ا سيشكله م��ن ع��ام��ل «فتنة
وانقسام» داخل المؤسسة الحاكمة.
أم��ام ه��ذه التطورات« ،اض��ط��رت» قيادة الحزب
الجمهوري لالفصاح مبكرا ً عن نواياها قبل التئام
المؤتمر العام للحزب ،ور ّوجت لبضعة «سيناريوات»
ترمي للحيلولة دون ب��روز ت��رام��ب رغ��م الخسائر
الجانبية التي سترافقها .أبرز تلك الخيارات تعويم
فكرة الئحة انتخابية تض ّم الثنائي ماركو روبيو وتيد
كروز قبل المؤتمر ليت ّم اختيارهما بشكل رسمي حينئذ
لاللتفاف على «شعبية» ترامب ،وتفاديا ً لما قد تضطر
قيادة الحزب من الدخول في «عقد صفقات» خالل
المؤتمر مع ترامب والدخول في مواجهة مع الشريحة
المؤيدة له ،مهما كلفها من أثمان.
أحد أب��رز رم��وز تيار «المحافظين والتشدّد» في
الحزب الجمهوري ،مايك هاكابي ،وجه نداء مناشدا ً
قيادة الحزب ،عقب اإلع�لان عن فوز ترامب األخير،
بأنه يتعيّن عليها اإلقرار بأحقية المرشح ترامب الذي
برهن على أنه فاز كممثل لقطاع عريض من شرائح
الحزب الغاضبة «وعدم التظاهر بأنّ مؤيديه جمهور
من األغبياء ،هم ليسوا قطيعا ً من الحمقى واألغبياء،
انهم غاضبون من (سياسات) المؤسسة الحزبية
التي ترتعش فرائصها لنجاحات دونالد ترامب».
ك�لا الطرفين ف��ي ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري ،قياداته
التقليدية وترامب ،يحشد جهودا ً مكثفة لالنتخابات
التي ستجري يوم  15الشهر الحالي في بضع واليات
أبرزها والية فلوريدا ،بلد ابنها المدلل روبيو ،والذي
تشير أغلب استطالعات ال��رأي بتخلفه عن خصمه
ترامب بما ال يق ّل عن  20نقطة مئوية .سقطت رهانات
الحزب على تقدّم روبيو وربما لنهاية الحملة خاصة
بعد انسحاب المرشح جيب بوش من السباق.
أهمية فلوريدا االستثنائية تكمن في صيغة توزيع
تنص لوائحها الداخلية على انّ الفائز
مندوبيها ،اذ
ّ
«يظفر بكافة المندوبين» ،ويحرم اآلخرين من ايّ أمل
بتراكم قائمة المندوبين لصالحهم .أمر يثير عظيم
القلق داخل أروقة الحزب وقياداته ،خاصة عند األخذ
بعين االعتبار اصطفاف رم��وز «جناحي» الحزب
إلى جانب ترامب :كريس كريستي حاكم والية نيو
جيرسي (الليبرالي نسبياً) والمرشحة السابقة سارة
بيلين عن تيار حزب الشاي المتشدّد.
كما لم يغب عن ب��ال وقلق المؤسسة الحزبية
اصطفاف قيادات مؤثرة لدعم ترامب من شأنها إفشال
االتهامات المسبقة له بأنه ال يمثل «القيم المحافظة»
للحزب ،أبرزها رئيس مجلس النواب األسبق نيوت
غينغريتش ،السيناتور المتشدّد جيف سشينز،
وحاكم والية أريزونا السابقة جان برووَر.
المرشح الجمهوري السابق «المحافظ» مايك
هاكابي خاطب جمهور ترامب بو ّد وامتنان عقب فوزه
بـ«الثالثاء الممتاز» موجها ً التحية واالمتنان لترامب
ل��دوره في حفز «ث��ورة سلمية» ،ومناشدا ً صفوف
الحزب الجمهوري االصطفاف المبكر خلف المرشح
األفضل حظوظاً.

الحزب الديمقراطي

راك��م��ت المرشحة ه��ي�لاري كلينتون م��زي��دا ً من
اإلن��ج��ازات االنتخابية ،بعد اإلع�لان عن نتائج يوم
ّ
مصاف المرشح
«الثالثاء الممتاز» ،وأصبحت في
األقوى للحزب في وقت مبكر .بيد انّ الطريق أمامها
ال يبدو ممهّدا ً بالكامل نظرا ً إلى ما تحتويه جعبة
خصومها الجمهوريين ومالحقتها قانونيا ً على خلفية
أدائها ابان ترؤسها وزارة الخارجية .اكثر التوقعات
واقعية تشير ال��ى ان��ه��ا ستمضي ق��دم��ا ً ف��ي مسار
الترشيح غير عابئة بتلك العقبات ،والتي ستخلّف
جروحا ً نادبة ال محال.
أح��د أب���رز أس���رار ن��ج��اح وت��ق��دّم كلينتون على
منافسها بيرني ساندرز يكمن في مراكمتها لعدد أكبر
من المندوبين الممتازين ،الذين ال يخضعون آلليات

مدروسة لتقديم محمد بن سلمان في صورة الشخصية النافذة» في رهانه
على تمهيد مسار خالفته لتسلّم العرش .وأضاف انّ الحرب لم تفشل في
تحقيق األهداف االستراتيجية السعودية هناك فحسب «بل تسبّبت بتعاظم
الكراهية حيال السعوديين« ...وأردف انّ الفشل السعودي معناه «افتقاد
استراتيجية متماسكة او حتى الى المعلومات االستخبارية المطلوبة،
ويت ّم قصف منازل قياديين في الجيش يعرفون أنها فارغة» .الفشل األه ّم
برأي المعهد «تبدّد المراهنة على فرقاء يمنيين يواصلون القتال نيابة» عن
السعودية ،رغم ك ّل المغريات المالية المقدمة.

إيران

االنتخابات اإليرانية األخيرة كانت محط اهتمام المجلس األميركي
للسياسة الخارجية معربا ً عن اعتقاده بأنها في المحصلة «ال تنذر ببدء
صفحة جديدة في العالقات األميركية – اإليرانية ،كما راهن الرئيس
أوباما ومساعدوه في مسار التوصل لالتفاق النووي ،بل ترسي أرضية
تح ّد اكبر للرئيس المقبل ،نظرا ً إلى تحرير عوائد طهران المالية» .واضاف
يخص مسار
انّ «الطبقة الحاكمة في إيران تتقن لعبة القطة والفأر في ما
ّ
الديمقراطية المحدود في البالد (وتس ّوقها) للجمهور الغربي الساذج،
بينما في الحقيقة ومن خلف الستار تفعل ما في وسعها للحيلولة دون
نفوذ ديمقراطية حقيقية من شأنها إزاحة رجال الدين» عن الحكم.
استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى «المخاطر التي
قد تلحق بالمصارف األوروبية واآلسيوية جراء» تعامالتها المالية مع
إيران التي ال يزال امامها «طريق طويل إلعادة اندماجها في النظام المالي
العالمي» ،موضحا ً انّ «فريق العمل المنوط بالعمليات المالية» الدولية
أنشأته مجموعة الدول الصناعية السبع ،1989 ،لمكافحة غسيل االموال
بمضي ذاك الفريق في «تصنيف إيران
وتمويل اإلرهاب .ول ّوح المعهد
ّ
كسلطة ذات مخاطر عالية مع ّرضة للتدابير المضادّة» لفريق العمل «الذي
سيستم ّر في تعقيد جهود المصارف اإليرانية ،التي ستضطر إلعادة
عالقاتها مع المصارف» األخرى .واستدرك بالقول انّ إيران «أصدرت
سلسلة تصريحات رسمية مؤخرا ً تؤكد التزامها بتعزيز نظام مكافحة
غسيل األموال  /محاربة اإلرهاب ،بما في ذلك (انضمامها) إلى مجموعة
أوراسيا» ومق ّرها موسكو .وخلص غلى القول انه «على الرغم من تخفيف
العقوبات ،ال يزال هناك عقبات كبيرة أمام» المصارف الدولية الراغبة
بالتعامل مع إيران «بالح ّد األدنى ستستم ّر المصارف في مواجهة التمويل
غير المشروع والمخاطر التنظيمية».

الترشح في الواليات المختلفة ،ويمارسون نفوذا ً
أقوى داخل أروقة الحزب الديمقراطي .تعززت فرص
نجاحها بعد فوزها بانتخابات والية ماساتشوستس،
الليبرالية ،التي أدرجت في خانة المؤيدين لمنافسها
ساندرز سابقاً.
كان الفتا ً في خطاب كلينتون بعد فوزها تجاهلها
التا ّم لذكر منافسها ساندرز والتركيز على المرشح
الجمهوري األقوى دونالد ترامب .األمر الذي اعتبره
المراقبون انه رسالة لك ّل من يعنيهم األمر بأنّ السباق
الرئاسي أضحى محسوما ً بين هيالري وترامب.
حظوظ ساندرز في الفوز بترشيح الحزب مرتبطة
مباشرة بما ستؤدّي اليه المالحقة القضائية للسيدة
كلينتون على خلفية تبادلها مراسالت الكترونية
خاصة بمعزل عن إطار األسس الرسمية للخارجية
األميركية .من المرجح انّ أيّ قرار سيصدر ،انْ صدر،
أق ّل من إدانة كاملة لكلينتون لن يسفر عن تراجعها،
وبالتالي تتبخر حظوظ ساندرز في الترشح ،لكن
وتوجهاته
باستطاعته التأثير في برنامج الحزب
ّ
«بعض الشيء».
في المقابل ايضاً ،جاء خطاب ترامب بعد فوزه
المميّز بلغة «تصالحية» بعيدا ً عن مفرداته الحادّة
المعهودة ،وفعلت فعلها في األوس���اط السياسية
العتقاده انه يمضي قدما ً نحو الفوز بترشح الحزب
غير عابئ بالعقبات القادمة ،أسوة بمنافسته على
الطرف اآلخر هيالري كلينتون.

مأزق مؤتمر الحزب الجمهوري

أوح��ت قيادة الحزب الجمهوري ب��أنّ ك��رة الثلج
المناهضة لترامب تكبر وتتدحرج بانضمام بعض
أه ّم الشخصيات النافذه ،من أبرز رموزها «الفيلسوف
الفكري» للحزب بيل كريستول وامتداداته الواسعة
بين أق��ط��اب معسكر ال��ح��رب وأه��� ّم رم��وز ال��ع��دوان
األميركي على العراق.
كريستول وآخرين ،المؤ ّرخ البارز روبرت كيغان،
ذهبوا بعيدا ً في إعالن عدائهم المبكر لترامب بأنهم
يفضلون التصويت لصالح هيالري كلينتون عن
تلويث أصابعهم واإلدالء بأصواتهم لصالح مرشح
الحزب الجمهوري.
أش ّد ما تخشاه قيادات الحزب يوم انعقاد المؤتمر
تسلّح ترامب بما ال يق ّل عن  50%من مجموع أصوات
ّ
ويضطرها إلى
المندوبين ،األمر الذي سيعقد خياراتها
مهادنة ترامب والتفاعل معه على مضض .وتشدّد
النخب القيادية على ضرورة حرمان ترامب من حصد
تلك النسبة المريحة بالنسبة له.
أمام هذا المأزق ،لن يكون امام المؤسسة الحزبية
س��وى ال��ل��ج��وء إل��ى صيغة «ت��س��وي��ات» سياسية
تتخلّلها ج��والت م��ن التصويت على أم��ل ان تفرز
الجولة األولى عن عدم حسم األغلبية لصالح ترامب،
مما يعني أنها ذاهبة إلى جولة ثانية تهيّئ لها شروطا ً
لصالحها «قد» تمكنها من استبدال ترامب بمرشح آخر
«نزوال ً عند قواعد اللعبة الديمقراطية وقرار القاعدة»
االنتخابية ،تجري في الغرف المغلقة.
بيد انّ افضل تلك السيناريوات غير مضمونة
النتائج نظرا ً غلى تعدّد الالعبين وتصادم المصالح
وت��ب��دّل االصطفافات وال���والءات التي ربما ستعزز
م��وج��ة الغضب «الشعبي» م��ن سياسات الحزب
ونخبه القيادية.
المغامرة األكبر بالنسبة غلى قيادة الحزب انّ
ايّ صيغة ح�� ّل أحالهما م�� ّر :االلتفاف على ترامب
سيقلّص حماس القواعد االنتخابية للذهاب إلى
صناديق االقتراع ،على أق ّل تعديل ،وإهداء المرشحة
الديمقراطية هيالري كلينتون نصرا ً مؤ ّزراً.
االن��غ�لاق ال��ف��ك��ري لنخب ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري
حفزها لتغييب مدى «غضب» بعض قواعد الحزب
الديمقراطي من هيالري كلينتون وربما استعدادهم
للتصويت لصالح ترامب نكاية بكلينتون .وعبّر
عن ه��ذا التوجه صراحة المرشح السابق وعضو
ال��ك��ون��غ��رس ال��دي��م��ق��راط��ي «ال��م��ح��اف��ظ» ع��ن والي��ة
فرجينيا ،جيمس وي��ب ،ال��ذي ص�� ّرح بأنه سيص ّوت
لترامب لحرمان هيالري.
األيام القليلة المقبلة حبلى بالمتغيّرات في صفوف
الحزب الجمهوري :اصطفافه خلف ترامب لن يغيّر
التوازنات االنتخابية كثيرا ً بحيث تم ّكنه من الظفر
بالبيت االبيض؛ واستبعاده ترامب قد ينطوي على
تداعيات وإعادة اصطفافات طويلة األجل ،ليس بعيدا ً
عنها انشقاق داخل الحزب يهيّئ االرضية لتيار او
حزب ثالث في المشهد السياسي األميركي – المرفوض
وترصد من قبل الحزبين.
بشدة وعن سبق إصرار
ّ

ترامب في البيت األبيض

التكهّن بتوجهات ترامب المقبلة ،في حال فوزه
باالنتخابات الرئاسية ،ليس ام��را ً عسيرا ً باعتبار

توجهاته ومواقفه معلنة وهو غير عابئ بتداعياتها،
وقد يضطر إلى لجم بعض اوجه الته ّور ،لكنه سيمضي
قدما ً بوحي قناعاته الخاصة حتى لو كلفه عداء
السلطة الرابعة – أسوة بالرئيس األسبق ريتشارد
نيكسون ،مع الفارق الفكري والسياسي بينهما.
يحرص ترامب على اإلفصاح عن عميق كراهيته
لسياسات الرئيس أوباما وعزمه على «شطب» وإزالة
مفعول ع��دد من ال��ق��رارات الرئاسية التي أصدرها
«مضطراً» امام امتناع الكونغرس القيام بوظيفته
التشريعية.
ت��رام��ب ي��ع�� ّد م��رش��ح��ا ً استثنائيا ً ف��ي المشهد
ال��س��ي��اس��ي األم��ي��رك��ي يستم ّد ذخ��ي��رت��ه الشعبية
وصعوده من قدرته «الفائقة» على رصد حجم العداء
وتوجهه إلى قطاعات
الشعبي للمؤسسة الحاكمة
ّ
مبسط ،وأحيانا ً مبالغ
واسعة من الجمهور بخطاب
ّ
في التبسيط والتسطيح ،وتقديم وع��ود أرضيتها
شعارات غرائزية تبهر وال تن ّفر .وال يخجل من خل ّو
خططه المعلنة لبرامج اقتصادية معيّنة او سياسات
خارجية محدّدة ،بل نظام ضريبي ينتظره الجمهور
االنتخابي.
عبّرت يومية «وول ستريت جورنال» عن سرذ
شعبية ت��رام��ب بأنه استطاع ال��دخ��ول ال��ى أعماق
القواعد االنتخابية التي «تنظر بعين الريبة الى
سياسات اإلرهاب االجتماعي والفكري التي تمارس
ضدّها من قبل النخب السياسية الحاكمة ،وتكافئه
في ك ّل مرة يتف ّوه بها بانتقاد للمؤسسة الحاكمة
ومقدّساتها» التي يغيّبها اإلعالم.
وم��ا رم��ت توضيحه الصحيفة انّ تناغم خطاب
ترامب مع تراكمات غضب القواعد الشعبية «يعفيه»
م��ن االض��ط��رار للتقدّم بخطط وب��رام��ج سياسية
واقتصادية واجتماعية واضحة المعالم؛ وتحجب
سيل االنتقادات حتى لتناقض تصريحاته بشكل
متواصل .عداء المؤسسة له األولوية ،وهو الدرس
الذي ينبغي اإلصغاء إليه بشدة.
يزهو ترامب بسجله «كرجل أعمال ،يسعى وراء
ويحصن
عقد الصفقات وليس االصطدام والتنافر»،
ّ
نفسه بأنه على أت�� ّم االس��ت��ع��داد للعمل والتعاون
والتشارك مع كال الحزبين ،بل تفضيله العمل مع
الحزب الديمقراطي انْ بقي الحزب الجمهوري على
عدائه له وإثارة العقبات امامه .الالفت ايضا ً انّ ترامب
يجنح نحو التوصل غلى نتائج وبغضه لمفاوضات
ماراثونية – عشق السياسيين.
بالمقارنة ،حالت الحواجز الفكرية بين الرئيس
أوباما وأقطاب الحزب الجمهوري من تعاون الطرفين
وتذليل العقبات بينهما ،بل يتربّص ك ّل منهما باآلخر
عند ك�� ّل منعطف مما أص��اب المؤسسة السياسية
بكاملها بحاالت من الشلل واالستفراد المتك ّرر.
على الصعيد الداخلي« ،الرئيس ترامب» سيستخدم
توجهات قوية وفورية لرفع القيود الحكومية ،وما
تب ّقى منها ،عن القطاع الصناعي والشركات الكبرى؛
وربما سيلجأ إلى تقليص الجهاز اإلداري في الحكومة
– نغمة متواصلة ودائمة للحزب الجمهوري طمعا ً في
«تخصيص» اإلدارات والخدمات الحكومية.
أسلوب ترامب اليومي المعتاد يحيله الى االعتماد
واالخصائيين» في مجاالت
على إرشادات «الخبراء
ّ
متعدّدة ،وسيع ّمم ذلك التوجه في البيت األبيض؛ بيد
انّ ما تخشاه السلطة الحاكمة ارتهان ترامب لقناعاته
الداخلية وعدم األخذ بنصائح الخبراء ،خاصة عندما
يتعلق األمر بأمور السياسة الخارجية وضوابطها
وإيقاعاتها المتعدّدة االوج��ه والتداعيات .في هذا
ال��ص��دد ،ستكون قضايا «ال��ش��رق األوس���ط» إح��دى
ضحايا توجهات ترامب الذي ال يتحلّى بخبرة كافية
في هذا المجال ،وسيبقى اسيرا ً لطواقم المستشارين
في هذا الشأن لفترة غير قصيرة.
ترامب يشاطر توجهات الرئيس األسبق رونالد
ريغان في القفز عن القيود المعهودة و«مخاطبة»
ال��دول والمجتمعات األخ��رى مباشرة ،ال سيما عند
شعوره بمساع تقيّد حركته في الداخل األميركي.
ريغان ،آنذاك ،استطاع تمرير سياساته االقتصادية
الكارثية وتقليص معدالت الضريبة على الشرائح
األش�� ّد ث��راء في المجتمع ،وأضحى مثاال ً تقتدي به
نخب الحزب الجمهوري ومرشحيها الذين يفتقدون
إلى كفاءة ذاتية باجتراح حلول خاصة غير تقليدية.
المؤسسة النافذة في الحزب الجمهوري تستحضر
سج ّل الرئيس ريغان وتعتبره مقياسا ً ونموذجا ً
ينبغي االسترشاد به ،حتى بعد إصدار التاريخ حكمه
بخطل وكارثية تلك السياسات على الشعوب قاطبة.
لكن ريغان الرمز يبقى المعبر األوفى الستراتيجية
النهب األميركية (والغربية) ،وقد نشهد تماهي تلك
السياسات في عهد «الرئيس ترامب» ،رجل األعمال
المخلص وال��ص��ادق للنظام ال��رأس��م��ال��ي بطبعته
المعولمة.

