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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

قرار الجامعة العربية:
�إدانة لحزب اهلل �أم للنظام العربي الر�سمي؟
} حميدي العبدالله
منذ نشأتها في منتصف عقد األربعينات ،كانت الجامعة
العربية ال ُمعبِّر األمين عن النظام العربي الرسمي.
حصل انقطاع في هذا التعبير امت ّد بين أع��وام 1952
و ،1970أي في فترة تولي الرئيس الراحل جمال عبد
الناصر رئاسة مصر .طيلة ه��ذه الفترة كانت الجامعة
العربية أشبه ما تكون بمؤسسة مجلس األم��ن التابعة
لألمم المتحدة قبل انتهاء الحرب الباردة واندثار المعسكر
االشتراكي .أي كانت إط��ارا ً للتسويات بين تيار التح ُّرر
الوطني وتيار التبعية والهيمنة الذي ض ّم غالبية األنظمة
العربية.
بعد رحيل عبد الناصر ،ع��ادت الجامعة العربية إلى
سيرتها السابقة ،ع��ادت إل��ى مراحل نشأتها التي تعبِّر
عن مصالح األنظمة العربية المرتبطة بالغرب والدائرة
في فلكه وكانت سياساتها تعبِّر عن مصالح الحكومات
الغربية وليس عن مصالح الشعب العربي الذي ُيفترض
بجامعة الدول العربية أن تعبر عنها.
منذ مطلع سبعينات القرن الماضي ،وعلى امتداد أكثر
من أربعة عقود كانت الجامعة أداة في يد االستراتيجية
األميركية ،ول��م يكن ص��وت األنظمة الوطنية مسموعاً،
وغ��ال��ب��ا ً م��ا تكون أص���وات الحكومات الوطنية أصواتا ً
اعتراضيةض ّدسياساتالنظامالعربيالرسميوالجامعة
العربية ،على غرار االعتراض الذي ُس ِّجل في اجتماعات
وزراء الخارجية العرب ،سواء ما كان منها يتعلق بسورية
أو ليبيا ،أو الموقف من حزب الله ،حيث اقتصر االعتراض
على حكومات لبنان والعراق والجزائر.
من كان يتوقع من الجامعة العربية ،ومن النظام العربي

الرسمي مواقف تختلف عن المواقف الحالية كان يخدع
نفسه ،فالجامعة العربية والنظام العربي الرسمي ،ومنذ
بدء سنوات «الربيع العربي» أصبحت جزءا ً ال يتجزأ من
استراتيجية الواليات المتحدة وك ّل جهة ال ترضى عنها
الواليات المتحدة لن ترضى عنها الجامعة العربية ،وال
النظام العربي الرسمي.
من الخطأ االعتقاد أنّ أي ق��رارات تصدر عن الجامعة
العربية في ظ ّل تركيبة النظام العربي الرسمي الحالي
وارتباطاته تعبر عن إرادة الشعب العربي ،الجماهير
العربية من المحيط إلى الخليج ،وباستثناء فترة تز َّعم
الرئيس عبد الناصر للنظام العربي ،لم تعد تنظر إلى
الجامعة العربية والنظام العربي الرسمي كتعبير عن
إرادتها السياسية ،بل هي على قناعة بأنّ الجامعة العربية
معادية للمصالح العربية وظهير واضح للمصالح الغربية،
وحتى متواطئة مع سياسة االحتالل الصهيوني.
في ظ ّل هذه التركيبة ،فإنّ ك ّل ما يصدر عن الجامعة
العربية ،وعن النظام العربي ومؤسساته المتفرعة مثل
مؤسسة وزراء الداخلية ،أو «عربسات» ،يعبر عن مصالح
الدول الغربية وليس عن المصالح العربية ،وبهذا المعنى
فإنّ ما يصدر عن الجامعة العربية ض ّد أي جماعة سياسية
أو نظام عربي ،هو إدانة إضافية للجامعة العربية وللنظام
العربي الرسمي والرتباطاته بالغرب ،وتأكيد على وطنية
الجهة المستهدفة من قراراتهما.
ينطبق هذا على قرارات وزراء الداخلية العربية وعلى
ق���رارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء
الخارجية الذي صنف حزب الله كمنظمة إرهابية.

جماعة الريا�ض و«الن�صرة»
جماعة الرياض ال تملك حضورا ً عسكريا ً خاصا ً بها رغم
أكذوبة الجيش الحر
الجبهات التي تدّعي جماعة «الرياضات» قيادتها أغلبها
لجبهة «النصرة» مباشرة أو حيث يحتمي بعض مجموعاتها
الصغيرة بـ«النصرة».
ما عدا ذلك بقعة شمال سورية تسيطر عليها «أحرار الشام»
وتتبع مباشرة لتركيا وبقعة مشابهة في ريف دمشق يسيطر
عليها «جيش اإلسالم» وتتبع للسعودية.
في الجنوب بقايا جماعات تائهة بين «النصرة» و«داعش»
تشغلها المخابرات األردنية واألميركية.
التسميات المك ّررة مثل «جيش الفتح» و«الجبهة الجنوبية»
هي مجرد يافطات لـ«النصرة» تستفيد منها معارضة الرياض

بتج ُّنب الفضيحة وانكشاف حجمها الضئيل وتستفيد منها
«النصرة» بتسهيل مساعي تركيا والسعودية لتسويقها كاسم
جديد لطرف مقبول دوليا ً تجنبا ً للوقوع في محظور اعتبار
«النصرة» كفرع للقاعدة ينطبق عليها تصنيف اإلرهاب
مع الهدنة واستثناء «النصرة» منها عقدت «النصرة»
صفقة مع جماعة الرياض بض ّم مناطقها للهدنة لتستفيد منها
ومن التهدئة بمس ّميات «الفتح» و«الجنوبية» ووضعت شرطا ً
للتفاوض على جماعة الرياض وهو حصرية المفاوضات
لتشكيل هيئة حكم انتقالي.
ذهبت جماعة الرياض إلى جنيف بال شروط فسقط التفاهم
وبدأت «النصرة» بالحسم.

التعليق السياسي

الحزب الجمهوري الأميركي:
العجز في مواجهة اال�ستقطاب
*

} عامر نعيم الياس

َ
يتعاف بعد من تركة جورج
يبدو أن الحزب الجمهوري لم
مضي ثماني سنوات على حكمه .فلم
بوش االبن الثقيلة ،رغم
ّ
يستطع هذا الحزب إنتاج شخصية مقبولة ت��وازي الرؤساء
السابقين الذين حكموا ِباسمه كأيزنهاور وريغن وبوش األب .ففي
انتخابات عام  ،2012والتي أتت في خض ّم الركود االقتصادي
ال��ذي تعاني منه أميركا ،قدم الحزب الملياردير ميت رومني
صحي
مرشحا ً له في وجه أوباما ،الذي كان قد قدّم خطة ضمان ّ
لألميركيين ،وخطة إنقاذ مالية ضخمة للبنوك والشركات .وهو ما
أدّى إلى فشل رومني وبالتالي الحزب الجمهوري.
إن االنقسام الذي أحدثته األزمة المالية في المجتمع األميركي
انعكس على الحزب نفسه ،فهذا الحزب الذي اشتهر بمعاداة
«دول���ة ال��رخ��اء» وال��ض��رائ��ب المرتفعة وت��دخ��ل الحكومة في
االقتصاد (وه��ي أجندة كبرى الشركات والبنوك) ،خرج عنه
تيار عُ رف بحزب الشاي «تي بارتي» والذي يعرف بتط ّرفه من
ناحية رفض كل أشكال اإلنفاق وبرامج الدعم الحكومي .كما
يعرف بقيمه المحافظة اجتماعيا ً التي تميل لليمين المسيحي
المتط ّرف .وتمكن هذا الحزب من فرض كثير من أجندته على
باقي الحزب الجمهوري ،وتمكن م ّرات عدّة من تعطيل الميزانية
الفدرالية وتجميد العمل الحكومي على المستوى الفدرالي .كما
ال يمكن إغفال العامل العنصري في قواعد الحزب الجمهوري ،إذ
إنّ انتخاب أوباما واالنتصارات التي حققتها األجندة الليبرالية
(تشريع الزواج المثلي) واألزمة االقتصادية ،كل ذلك أدّى إلى
حدوث فرز اجتماعي حاد وإلى حالة وعي سياسي جديد عند
األميركيين البيض من الطبقتين الغنية والوسطى اللتين تريان
في سياسات الحزب الجمهوري مصلح ًة اقتصادية واجتماعية.
في االنتخابات الحالية يعاني الحزب الجمهوري من حالة
انقسام بين ما تريده القاعدة الشعبية وما تريده قيادة الحزب.
فبعد االنتخابات التمهيدية يوم الثالثاء الكبير (تشمل  12والية
أميركية) ،واالنتخابات األخيرة في لويزيانا وكنساس وماين
وكنتاكي ،برزت مجموعة مرشحين أساسيين ،فيما تم إقصاء
مرشحين ثانويين كثيرين ،وقد يتم إقصاء مجموعة أخرى طوعا ً
كي يتم حصر التنافس بين مرشحَ ين جمهو َريين :دونالد ترامب،
ويع ّد رجل األعمال المرشح الجمهوري األقوى اليوم ،رغم عدم
انتسابه تاريخيا ً لهذا الحزب .فقد نجح ترامب عبر سياساته
وتصريحاته الشعبوية (التي تنبع من خبرته كشخصية
تلفزيونية إعالمية مشهورة) من تحفيز قواعد الحزب الساخطة.
فقد شنّ هجمات كبيرة على المهاجرين واألقليات ،وعلى خطة
أوباما للضمان الصحي ،وعلى الطبقة السياسية في واشنطن،
كما دعا إلى منع المسلمين من دخول أميركا ،وإلى قصف الشرق
األوس��ط وأخذ نفطه بالقوة .تغيب من حملة ترامب أي أجندة
سياسية حقيقية ،إال أن الخطاب الشعبي األميركي الذي يمارسه
نجح في حمله إلى مقدمة المرشحين بفارق جيد ،فهو حصل حتى
اللحظة على  378صوتا ً من أصوات المندوبين وهو يتجاوز أقرب
منافسيه بفارق  83صوتاً ،وهو اليوم يتقدم الجميع في غالبية
استطالعات الرأي على مستوى الواليات المتحدة.
يتميز ترامب بقدرته على تمويل حملته بشكل شخصي من
ثروته ،ما أعطاه استقاللية بمواجهة القيادة الجمهورية والداعمين
الكبار .كما أن ترامب بات ممثالً لظاهرة تدعى «الترامبية» في
مواجهة ظاهرة «األوبامية» والتي ح ّركت هواجس األميركيين
البيض من الرئيس األول من أصول أفريقية ومسلمة ،وطرحت
أسئلة وجودية تقليدية كانت تؤرق البيض واألنغلوسكسون
حول تح ّكم األقلية باألكثرية.
تيد ك��روز :السيناتور الجمهوري من تكساس هو المرشح
الثاني بعد ترامب الذي حصل حتى اللحظة وبعد انتخابات
كنساس وماين على أصوات  295مندوباً .يُعتبر كروز الرئيس
غير الرسمي لحزب الشاي ،ويسعى إلى منافسة ترامب بآرائه
العنصرية إنما بأسلوب سياسي من ّمق وملتزم أكثر بقواعد
الخطاب السياسي االنتخابي العامة ،لذلك يعتبر وفق التعبير
ال��ذي استخدم في اإلع�لام األميركي «حائط الصد األخير» في
مواجهة إعصار ترامب الخارج عن تقاليد المؤسسة الحاكمة
األميركية بجناحيها الجمهوري والديمقراطي.

ويعتبر كروز من أكثر السياسيين المحافظين تط ّرفاً ،خصوصا ً
في القضايا االجتماعية ،وهو بانتمائه إلى حزب الشاي ،يعتبر
أيضا ً من خارج المنظومة األساسية للحزب الجمهوري والمسماة
«استابليشمنت» .كما يُعتبر كروز من كبار المؤيدين لـ«إسرائيل»
من سياسيي ال��والي��ات المتحدة .وه��و كما ترامب يعتبر أن
انتصاراته ُتعبر عن تمرد القاعدة الجمهورية على قيادة الحزب،
ويقدّم نفسه كبديل عن الطبقة السياسية في واشنطن.
ال يتفق المحللون على ما إذا كان كروز سيتمكن من إزاحة ترامب
عن الصدارة ،رغم أنه ال يقل عنه شعبوية وتطرفا ً في المواقف،
وفي حال تقدّم كروز على ترامب ،فإن ذلك أيضا ً سيشكل مشكلة
لقيادة الحزب الجمهوري الذي دخل في صراع حاد بين تقاليده
وتوجه قاعدته االنتخابية ،وبحسب ديفيد افرام (من المحافظين
الجدد) صاحب كتاب «ذي إنسايدر» حول عهدَي جورج بوش
ّ
«تحضر الستعادة الرئاسة
األب وابنه ،فإن الحزب الجمهوري
األميركية بخطة إعادة تأهيل قوية عام  ،2016لكنه عوضا ً عن
ذلك أشعل حرب طبقات داخلية .فهل سيتمكن من مالءمة مطالب
اللوبيّات المانحة مع اهتمامات الطبقة الشعبية؟».
المرشحون الثانويون :السيناتور من فلوريدا ماركو روبيو
ح ّل ثالثا ً بحصوله على  123صوتا ً بعد ترامب وكروز .ويُعتبر
روبيو من المرشحين المميزين كونه من أصول مهاجرة (كوبا)
ومن الفئة الشابة ،إال أن حظوظ روبيو ال ُتعتبر كبيرة إلزاحة
المرشحين األساسيين ،لكن كثيرين يرشحونه لتولي منصب
نائب الرئيس في حال ترشح كروز أو ترامب.
في نيوهمشاير حل حاكم أوهايو جون كايسش ثالثا ً بحصوله
على أص��وات ثالثين مندوباً ،إال أنه هذه النتيجة تعتبر طفرة
لكايسش فهو لم يستطع منافسة ترامب وك��روز وروبيو على
الصعيد األميركي العام .يُعتبر جون كايسش من الشخصيات
الوسطية في الحزب ،وقد نال دعم صحيفة «نيويورك تايمز» في
ترشيحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري.
لكن ما هي السيناريوات المتوقعة بالنسبة إلى الجمهوريين؟
يحتاج أيّ مرشح جمهوري إلى أصوات  1237مندوبا ً للفوز
بترشيح الحزب وخوض االنتخابات الرئاسية على مستوى
ال��والي��ات المتحدة .وتنتهي الحملة االنتخابية لالنتخابات
التمهيدية في حزيران ويتم ترشيح األحزاب رسميا ً مرشحَ يها عن
منصب الرئيس ونائب الرئيس ،في تموز المقبل .وفي ضوء أزمة
الحزب الجمهوري فإنه سيتم التحرك خالل األسبوع الجاري وفق
أحد السيناريوين التاليين:
األول ،دفع المرشحَ ين اللذين حلاّ في المركزين الثالث والرابع
بعد المرشح تيد كروز ،من أجل االنسحاب لمصلحة األخير في
ضوء المحاوالت الحثيثة للوقوف في وجه ترامب وال��ذي إن
استطاع الفوز في االنتخابات التمهيدية التي س ُتجرى في 15
آذار المقبل في والي��ات فلوريدا وإيلينوي وأوهايو وميسوري
ون��ورث كارولينا ،والتي يمثلها عدد كبير من المندوبين ،فإن
إيقافه سيكون مستحيالً .وفي هذا السياق كشف استطالع للرأي
أج��ري في صفوف المحافظين األميركيين المتشدّدين الذين
عقدوا مؤتمرهم السنوي في واشنطن أن  15في المئة فقط من
المشاركين في المؤتمر يدعمون ترشيح دونالد ترامب ،مقابل
 40في المئة يؤيدون ترشيح تيد كروز ،و 30في لمارك روبيو،
و 8في المئة لجون كايسش .هذا وقد بدأ تح ُّر ٌك مضا ٌد لدونالد
ترامب من جانب المرشحين السابقين للرئاسة األميركية ميت
رومني وجون ماكين ،هذا األخير الذي يعتبر من صقور الحزب
الجمهوري ويترأس جناح الداعين إلى عودة التدخل العسكري
األميركي المباشر على الساحة الدولية.
الثاني ،وفق مصادر إعالمية وصحافية ،وجود توجه لدى
المؤسسة الحزبية إلطالة السباق وبقاء حلبة الترشح كما
هي اليوم ،من دون انسحاب روبيو وكايسش ولضمان تش ُّتت
األصوات ومنع ترامب من حصد المندوبين الـ 1237قبل المؤتمر
الحزبي في تموز المقبل .وسيترجَ م ذلك بمؤتمر «الوسطاء»،
بحيث يق ّرر كبار زعماء الحزب اسم المرشح ،وقد يؤدي ذلك إلى
خسارة ترامب ،بسبب عالقته السيئة مع النخبة الحزبية لدى
الجمهوريين.

*كاتب ومترجم سوري

االنتخابات الرئا�سية تفر�ض نف�سها على الم�شهد ال�سيا�سي
وال�سباق يحتدم بين مر�شحي «الجمهوري» و«الديمقراطي» ترامب وكلينتون
ستستمر لوحة االنتخابات الرئاسية في تصدُّر المشهد السياسي األميركي،
م��رورا ً بالتئام مؤتمري الحزبين تباعا ً في شهر تموز ،وتتوج في شهر تشرين
الثاني المقبل .التقلبات والمتغيرات المستجدة تفرض نفسها بقوة أي��ض��ا ً أمام
خريطة يتصدرها المرشح األقوى والمنبوذ عن الحزب الجمهوري ،دونالد ترامب،
ومنافسته عن الحزب الديموقراطي هيالري كلينتون.
في ُبعد العالقات الدولية ،تل ّقت واشنطن الرسمية «إهانة ديبلوماسية» مفاجئة
ب��إع�لان رئ��ي��س ال����وزراء «اإلس��رائ��ي��ل��ي »،بنيامين نتنياهو إل��غ��اء زي��ارت��ه ال ُمق ّررة
لواشنطن.
سيستعرض قسم التحليل تطور وتداعيات «اإلعالن »،لما يمثله من إقرار بتراجع
ق��درة اإلدارة الراهنة على التأثير في المسار السياسي ،و«ض��رورة القفز» عنها
وتخطيها لإلعداد للمرحلة المقبلة في ظ ّل تسلم الرئيس الجديد مه ّماته .كما تؤشر
ّ
سيصطف إل��ى جانب «إس��رائ��ي��ل» ،تعزِّزها
إل��ى أنّ الرئيس المقبل ،كائنا ً من ك��ان،
تصريحات المرشحين المختلفة وب���ازار ال��م��زاي��دات ف��ي ص�لاب��ة التزامهم بأمن
«إسرائيل».
ووج��ه مسؤولون ك��ب��ارا ً ف��ي البيت األب��ي��ض اتهامات مباشرة لمراكز األبحاث
األميركية ،من دون تحديد هويتها ،كونها أضحت بؤر ارتزاق مرهونة للسعودية
ودول الخليج األخرى تتلقى منها ماليين ال��دوالرات لإلنفاق على أجنداتها .ولفت
بعض كبار مستشاري الرئيس أوباما إلى وجود شعور واسع النطاق داخل أروقة
البيت األب��ي��ض ب��أنّ بعضا ً م��ن أه��م م��راك��ز األب��ح��اث المرموقة ف��ي ش��أن السياسة
الخارجية منخرط في تقديم خدمات وتقارير لمموليه العرب و(الممولين) المؤيدين
لـ«إسرائيل» ،وقد وصف أحدهم المراكز بأنها «أرض عربية محتلة».
الصحافي جيفري غولدبيرغ في مجلة «أتالنتيك »،عدد نيسان .2016

سورية

في تغطية منفصلة ،أع��رب «معهد ال��دراس��ات الحربية» عن اعتقاده ب��أنّ «جبهة
النصرة تشكل خطرا ً أكبر من الدولة اإلسالمية ،خاصة عند النظر إلى آليتها في
تسخير عالقاتها ف��ي خدمة المجتمع المدني والسكان المحليين والمجموعات
السورية المعارضة ،وتبرع في التالعب بهم جميعا لتحقيق سيطرتها» .وأضح أنّ
ِّ
ستسخر الشرعية التي فازت بها لتدخل المجتمع السوري بأكمله في إطار
«النصرة
تقبله لتنظيم «القاعدة» ،وشرعت في إنشاء تعبيرات وأطر الحكم في مناطقها لتأطير
آراء المجموعات المسلحة والمدنيين في نطاق معتقداتها الدينية ».ولفت المعهد
األنظار إلى ما تقوم به «النصرة» من حملة واسعة «لتجنيد األطفال في معسكرات
ذات طابع ديني وتلقينهم عقيدتها لضمان مواصلة حربها المستقبلية ض ّد الغرب».
شكلت معركة مدينة حلب محور اهتمام «معهد ال��دراس��ات الحربية» ،من البعد
ال��ع��س��ك��ري« ،ل��م��ا ل��ه��ا م��ن ت��داع��ي��ات ع��ل��ى األم���ن ال��ق��وم��ي األم��ي��رك��ي» .وأوض����ح أنّ
ق��وى «المعارضة» المدعومة أميركيا ً داخ��ل المدينة «ل��ن يكن بمقدورها التصدي
لمحاوالت محاصرة حلب ،ب��ل ورب��م��ا ل��ن تستطع البقاء على قيد الحياة ف��ي ظ ّل
استمرار الحصار ،ومن سيحالفه حظ البقاء سيرضخ للتسليم لقيادة جبهة النصرة
صنّاع القرار في واشنطن من «االستمرار
والعناصر المتشدّدة األخ��رى» .وحذر ُ
في نهج التقاعس عن العمل أم��ام روسيا وتضييق النظام الطوق على حلب ،مما
سيترتب عليه خسارة الرهان األفضل لنا إلنشاء مجموعات معارضة غير جهادية
باستطاعتنا العمل معها».
عبّر «معهد واشنطن لدراسات الشرق األدن��ى» عن عظيم قلقله من تم ُّكن «جبهة
النصرة من السيطرة على أي منطقة آمنة تقيمها الواليات المتحدة بالتعاون مع تركيا
صنّاع القرار «فتح العيون ومشاهدة حقيقة الوضع
وحلفائها اآلخرين» ،مناشدا ً ُ
المتبلور في الشمال السوري والتوقف عن التك ُّهن بقيام «المعارضين المعتدلين
بمنازلة «الجهاديين بمفردهم ،فالميليشيات المدعومة من الغرب ال تمتلك القوة
الكافية لقيامها بتعديل موازين القوى داخل مجموع قوى المعارضة» .وأوضح
أنّ «إنشاء منطقة آمنة بقرار دولي ،يستدعي تخصيص أعداد كبيرة من قوات حفظ
السالم لتقويض جهود جبهة النصرة تعزيز مواقعها هناك» .واستدرك بالقول إنّ
النظر في «قوات حفظ السالم ليس ُمدرجا ً على جدول أعمال الدول الغربية ،بيد أنه
قابل للتغيير» .ويراهن المعهد على نشوب صدامات مسلحة بين القوى «الجهادية»

«جرأة أوباما» في انتقاد الحلفاء تستثني
إهانات نتنياهو ..الدعم ال ُمطلق للكيان

استهجنت واشنطن الرسمية عدم إبالغها إلغاء لقاء الرئيس
باراك أوباما ورئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو ،ال ُمق ّرر
في  17الشهر الحالي ،وعلمت به «عبر وسائل اإلعالم» .الرئيس
أوباما أعلن مسبقا ً أنه سيقوم بزيارة تاريخية لكوبا يومي 21
و  22من الشهر الحالي.
وأوضح البيت األبيض ،في بيان مقتضب ،أنّ الرئيس أوباما
«كان يتطلع إلى عقد لقاء ثنائي ،وفوجئنا بأن علمنا ،للمرة
األولى ،عبر تقارير إعالمية أنّ رئيس الوزراء اختار إلغاء زيارته
بدال ً من قبول دعوتنا».
في جانب الحيثيات ،نقلت يومية وول ستريت جورنال8 ،
آذار الحالي ،عن مسؤولين أميركيين كبارا ً أنّ واشنطن تنوي
بحث مالمح تحركات مقبلة إلحياء عملية السالم في الشرق
األوس��ط قبل نهاية والية الرئيس أوباما «ومطالبة إسرائيل
بوقف البناء في المستوطنات كليا ً واالعتراف بالقدس الشرقية
عاصمة للدولة الفلسطينية ،بينما سيعترف الفلسطينيون
بإسرائيل دولة يهودية ويتنازلون عن ّ
حق العودة».
واكبت الحادثة «العرضية» اتصاالت مكثفة على أعلى
المستويات ،ال سيما العسكرية واالستخباراتية ،بين الطرفين
نص «اتفاقية التفاهم» للعقد المقبل تتضمن
تمهيدا ً لالتفاق على ّ
جملة قضايا لصالح «إسرائيل »،بدءا ً بزيادة الدعم والهبات
المخصصة ،وتح ُّمل واشنطن كلفة إنتاج منظومة جديدة
المالية
ّ
من الدفاعات الصاروخية  ..إلخ.
الرهان «اإلسرائيلي» يتمحور حول الفوز بمساعدات مالية
مباشرة تتراوح بين  15-10مليار دوالر للشؤون العسكرية،
بينما أعربت إدارة الرئيس أوب��ام��ا عن استعدادها لزيادة
مساعداتها بنحو  5مليارات دوالر على امتداد العقد المقبل،
عوضا ً عن الهبات الراهنة بقيمة  3،1مليار دوالر سنوياً.
كان ملفتا ً أيضا ً نشر الصحافة األميركية تفاصيل مقابالت
متواصلة مع الرئيس أوباما وكبار مستشاريه وأعوانه تهيئة
لسردية اإلرث الرئاسي قبل نهاية واليته ،لعل أبرز قضاياها
كانت إقراره بخطأ الغزو الدولي لليبيا والوعي لعدم االنجرار
وراء نزعة التدخل العسكري في سورية ،كما رمى إليها «حلفاء
الواليات المتحدة من دول الخليج وبعض الدول األوروبية».
ونسبت إل��ى أوباما أنّ حلفاء أميركا في منطقة الخليج
«يتطلعون إلى ج ّر الواليات المتحدة إلى صراعات طائفية
طاحنة ال تمتُّ بصلة في بعض األحيان للمصالح األميركية».
وأضافت إنّ الرئيس أوباما دأب خالل المقابالت على «وصف
بعض حلفاء أميركا ،في الخليج وأوروب��ا ،بأنها قوى جامحة
 ...تتهيأ لحضورنا واستخدام قوتنا العسكرية في مواجهة
حاسمة ض ّد إيران ،بيد أنّ األمر ال يخدم المصالح األميركية أو
مصالح الدول اإلقليمية».
وأوضح أوباما أنّ مصالح بالده تقتضي «إخراج الواليات
المتحدة من الصراعات الدموية في الشرق األوس��ط حتى
يتسنى لها التركيز بصورة أكبر على أجزاء أخرى ،مثل آسيا
وأميركا الالتينية ».كما «لم يب ِد تعاطفا ً كبيرا ً مع السعوديين»
على خلفية إبرام االتفاق النووي مع إيران ،مذكرا ً الرياض بأنه
يتعين عليها إدراك «كيفية تقاسم المنطقة مع عدوها اللدود،
إيران».
ملف المقابالت ،في شهرية «أتالنتيك» ،واسع ويمتد على
نحو  70صفحة ،تطرق إلى جملة قضايا أساسية ،خاصة في
المستوى الدولي والتحالفات الراهنة واألجندة األميركية في
مواجهة تعدُّد القطبية الدولية .الالفت في الملف المتكامل خلوه
من المرور أو انتقاد «السياسة اإلسرائيلية» ونقاط التباين
واالفتراق بينها وبين االستراتيجية األميركية ،وما آلت إليه من
«تجميد مسار المفاوضات »،الذي تعهد بحله وزير الخارجية
جون كيري فور تسلمه مه ّمات منصبه في غضون تسعة أشهر.

المختلفة تبرز فيها قوات «جند األقصى والحركة اإلسالمية لشرقي تركمنستان».

السعودية

ت��أزم العالقات الثنائية األميركية ـ السعودية كانت محور نقاش معهد «كاتو»
الذي اتهم الرياض بأنها «دأبت على اتخاذ تدابير مستمرة من شأنها تقويض األمن
األميركي ،منذ عقد الثمانينات» إبان الحرب األفغانية ودعمهما المشترك «للمجاهدين
األفغان ».وأوضح أنّ «المسؤولين السعوديين تفاعلوا بقوة مع أجهزة االستخبارات
الباكستانية بغية إيصال الجزء األكبر من المساعدات المالية والعسكرية للقوى
اإلسالمية األش ّد تطرفاً» ،الفتا ً إلى «أنّ دعم السعودية للمتشدّدين في أفغانستان
كان يتفق مع سياساتها العامة في اإلقليم».

العراق

اعتبر معهد «كارنيغي» أنّ الحكومة العراقية تواجه تحديا ً داخليا ً الختالل «التمثيل
السني ،وفقدان الثقة السياسية» والذي أضحت الحكومة بحاجة ماسة إليه «يعينها
على إطالق صحوة سنية أخرى» لر ّد االعتبار إلى هيبة الدولة .وح ّذر من أنّ االستناد
إلى «القوة العسكرية وحدها لن يفلح في التغلب على تنظيم الدولة اإلسالمية »،ما
يستدعي الحكومة المركزية المبادرة لتقديم «ضمانات لتقاسم السلطة ،منها إدانة
ق��وات الحشد الشعبي المتهمة بارتكاب أع��م��ال عنف ،اجتثاث تسييس القضاء،
مساندة اللجنة االنتخابية ،آلية أفضل في عملية اجتثاث البعث» .وأوضح أنّ اآلمال
السابقة المعقودة على حيدر العبادي «فشلت في استرضاء السنّة ( )...وتواصلت
جهود تجاهل صوت السنة ،خاصة بعد إضفائه االعتراف الرسمي بقوات الحشد
الشعبي كجزء من قوات الدولة الرسمية» وحرمان «السنّة» من األسلحة .وأضاف
المعهد أنّ إقرار الرئيس أوباما ،نهاية  ،2015ببطء تقدم صيغة «الصحوة السنية
الثانية» ودعمه لجهود االستقرار «ش ّكل مسألة حساسة من شأنها التأثير على
عودة محتملة للسنة واالنخراط» في العملية السياسية .وختم بالقول إنّ األمل ال
يزال معقودا ً على «حدوث تغيير حقيقي في الحكومة المركزية وتبلور قيادة موحدة
لتمثيل صوت السنة ،يهيئ إلطالق صحوة سنية أخرى».

إيران

دقّ معهد «واشنطن لدراسات الشرق األدنى» أجراس الخطر لما اعتبره «إنشاء
إيران لحزب الله ثانٍ في سورية »،نظرا ً النخراط قوات إيرانية ومن حرسها الثوري
في ص ّد خطر المجموعات المسلحة عن سورية .وزعم المعهد أنه منذ بدء عام 2014
«اتخذت ميليشيات سورية مختلفة اسم «حزب الله» في سورية ،منها «جيش االمام
المهدي« »،المقاومة الوطنية العقائدية في سورية» ،و«الغالبون ـ سرايا المقاومة
اإلسالمية في سورية» .واستعرض المعهد فصائل مقاتلة أخرى نشطت في ريف
حلب وبالقرب من الحدود السورية ـ األردنية ،والحدود اللبنانية أيضاً .وأضاف أنّ
«إيران اتبعت النموذج الذي استخدمته في العراق» على الساحة السورية يستند إلى
«تطوير ميليشيات من أحجام مختلفة  ..لنشر القوة اإلقليمية» .وخلص بالقول إنّ
«استمرارية الحرب في سورية سوف ُتبقي الجماعات الشيعية المسلحة على ما
هي ،وتستمر إيران في تعزيز موطئ قدمها في المجتمع الشيعي في المشرق».

أفغانستان

واك��ب مركز ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية التعديالت التي أدخلتها إدارة
الرئيس أوباما على استراتيجيتها في أفغانستان ،وأصدر دراسته ال ُمعدّلة الخاصة
بالمرحلة االنتقالية التي ستمت ّد إلى ما بعد عام « 2017عوضا ً عن الهدف األول
نهاية العام الحالي» .وأضاف« :إنّ التدقيق في بنود ميزانية الدفاع األميركية يشير
إلى «أنّ اإلدارة ال تنوي توفير طواقم للتدريب والمساعدة للقوات األفغانية الخاصة
أو على مستوى الوحدات القتالية كما أنها ال تنوي تقليص مجموع القوات األميركية
بنسبة  50في المئة تقريبا ً مع نهاية عام  .»2017وأعرب المركز عن اعتقاده بأنّ
«ميزانية اإلدارة المقترحة ال يبدو أنها كافية لإلبقاء على قوة قتال أفغانية بوسعها
تح ُّمل خسائر ميدانية ،كما أنها لن توفر دعما ً جويا ً أميركيا ً أو المساهمة في إنشاء
سالح جو أفغاني مقتدر».

نتنياهو يتلذذ بإهانة أوباما

اتخذت االدارة األميركية إجراءات فورية «لتطييب خاطر»
نتنياهو ورهطته بعدم إجراء أي تعديل في جدول نائب الرئيس
جو بايدن لزيارة تل أبيب ولقاء نتنياهو ومسؤولين آخرين.
بايدن الذي ال يترك مناسبة إال ويؤكد على «صهيونيته» والتزام
ب�لاده «بأمن إسرائيل »،تزامنت زيارته مع مشهد استمرار
انتفاضة أصحاب األرض على االحتالل بمقتل جندي أميركي
«سابق» ،طعناً ،في وسط مدينة تل أبيب ،قيل الحقا ً إنه خدم
أيضا ً في العراق وأفغانستان.
بصرف النظر ع ّما س ُتسفر عنه زيارة بايدن وتقديمه وعودا ً
وإجراءات إضافية بزيادة معدالت الهبات والمعونات األميركية،
العنصر الثابت في هذه الحركة هو إقالع نتنياهو وآخرين عن
التجاوب مع طلبات وحوافز تقدمها اإلدارة األميركية ،وعقد
المراهنة على الرئيس المقبل ،وعمل ك ّل ما بوسعه لحرمان
الرئيس أوباما من تحقيق أي إنجاز يذكر في ما تبقى له من
واليته الرئاسية.
يخص نية أوباما
تقرير «وول ستريت» سالف الذكر ،فيما
ّ
التوجه إلى األمم المتحدة لفرض إطار للتسوية ،لم يج ِر نفيه
من قبل اإلدارة األميركية ،األمر الذي عزز الشكوك بأنّ النبأ شكل
خلفية «تباين» الطرفين ،خاصة لما يتضمنه من طلب بقوة
القرار الدولي بوقف المستوطنات.
أميركا ر ّوجت لتلك الخطوة عبر فرنسا منذ أيام قليلة بإعالن
ّ
لضخ «دم��اء
األخيرة عن عزمها التوجه إل��ى األم��م المتحدة
جديدة» في مسار التسوية المتعثر ،مهّدت لها بنية إعالنها
االعتراف بما يسمى دولة فلسطينية .جدير بالذكر أنّ المبعوثة
األميركية الدائمة لدى األمم المتحدة سامانثا باور ،أوضحت في
شهادة لها أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب،
العام الماضي ،أنّ اإلدارة ال تنوي استخدام ّ
حق الفيتو لمعارضة
ينص على «دولة فلسطينية».
قرار أممي
ّ
يخشى نتنياهو ومؤيدوه في أميركا صدور قرار أممي ،ليس
بواقع ترجمته الفعلية من عدمها فحسب ،بل لما قد يشكله من
قيود على حرية حركة الرئيس األميركي المقبل وصعوبة القفز
عليه أمام «إجماع دولي».
رج��ح المسؤولون األميركيون ،في المستويين السياسي
ّ
والعسكري ،رفض نتنياهو لقاء أوباما بأنه فضل عدم الظهور
بمظهر التوافق أو االستسالم لرغبة الرئيس األميركي في مرحلة
شديدة الحساسية تشهد فيها ال��والي��ات المتحدة مزايدات
المرشحين لمنصب الرئاسة.
وأض��اف أولئك أنّ نتنياهو شبه متيقن من أنّ الرئيس
ّ
وسيصطف إلى
األميركي المقبل سيكون «متفهماً» لوجهة نظره
جانب «إسرائيل» غير عابئ بالتبعات السياسية واإلعالمية،
على الرغم من ك ّل المواقف والسياسات المؤيدة التي وفرها
أوباما وفريقه .بيد أنّ االتفاق النووي مع إي��ران ،الذي أُبرم
تخص استراتيجيتها الكونية ،ال يزال
لحاجة أميركية صرفة
ّ
يشكل «خطيئة» ال يمكن لنتنياهو القفز عنها.
من نافلة القول إنّ نتنياهو وفريقه المؤيد داخل الحكومة
األميركية سيفعل ك ّل ما بوسعه للحيلولة من دون مزيد من
التقارب بين واشنطن وطهران ،ناهيك عن تطبيع العالقات
بينهما .واس��ت��ط��رادا ً ف��إنّ المرشحة هيالري كلينتون ،رغم
توجهاتها المؤيدة بشدة لـ«إسرائيل» تشكل امتدادا ً لسياسات
الرئيس أوباما «وتتحمل» بعض المسؤولية في المفاوضات
النووية.
في سياق إف��راج وزارة الخارجية األميركية عن «بعض»
المراسالت الخاصة لوزيرة الخارجية آنذاك هيالري كلينتون،
جاء في الحزمة المفرج عنها يوم  29شباط الماضي ،رسالة
بعنوان «نتنياهو »،مرسلة من قبل أحد مساعديها السابقين،
سيدني بلومنثال ،قال فيها نقالً عن نتنياهو «إن لم نستطع
(نحن) النوم ،فإنّ هيالري لن يكون في وسعها الخلود إلى

النوم »،في سياق اتخاذ مواقف متشدّدة خالل مرحلة التفاوض
على الملف النووي اإليراني.
المراهنة على سياسات «الرئيس هيالري كلينتون» سابقة
ألوانها ،بيد أنّ من المتوقع أن ال تشذ عن مواقفها المتشدّدة
حيال قضايا اإلقليم وازدرائ��ه��ا العمل في إط��ار مجلس األمن
الدولي ألي من القضايا العالمية ،وحضورها الدائم وتكريمها
أمام المنظمات الصهيونية الكبرى ،إذا استثنينا عالقة الزواج
التي تربط ابنتها الوحيدة تشيلسي بزوجها اليهودي .بيد أنّ
للمنصب الرئاسي آلياته وقيوده الخاصة.
«الرئيس ت��رام��ب »،بالمقابل يحظى بقاعدة دع��م وتأييد
معتبرة من قبل اليهود األميركيين ،حسبما أف��ادت به أحدث
استطالعات ال��رأي ،على الرغم من عدم إجماعها على تأييد
عريض له .لترامب مصالح اقتصادية متعدِّدة تشدّه إلى مصادر
التمويل والمصالح الكبرى ،خاصة في «وول ستريت» ،والتي
يتصدّرها كبار المؤيدين لـ«إسرائيل».
كريمة ترامب ،إيفانكا ،من مطلقته األولى اقترنت بزوجها
اليهودي جاريد كوشنر ،المنحدر من عائلة شديدة الثراء في
مجال العقارات ،واعتنقت الديانة اليهودية عام  2009وينتميان
إلى فصيلة المتدينين اليهود من األرثوذوكس ،واتخذت اسما ً
يهوديا ً «يائيل» .للزوجين طفالن ربياهما كيهوديين ملتزم ْين.
ترامب لم يدخر جهدا ً لإلفصاح عن شديد اعتراضه على إبرام
االتفاق النووي مع إيران ،ألسبابه الخاصة ،وعزمه التعامل
مع تداعياتها بسياسات «صعبة ».الجالية اليهودية ورموزها
المؤثرة أخ��ذت علمها بتوجهاته اإليرانية ،خاصة إشارته
المتك ّررة إلى تح ُّرر إيران من القيود الدولية واستعادتها أصولها
المالية المج ّمدة.
الثابت في مواقف ترامب المتحركة أنه غير مقيد بضوابط
فكرية أو أيديولوجية محدّدة ،وينطلق من حسابات عملية
تقارب الواقعية .لذا يأخذ عليه خصومه تردّده في اإلقدام على
اتخاذ سياسات متشدّدة باإلشارة إلى جهوزيته التفاوض
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين دون اللجوء إلى خيار
المواجهة األول.
كبرى الجاليات العربية في مدينة ديربورن بوالية متشيغان
أيدت ترامب بغالبية بلغت  39في المئة على منافسيه اآلخرين
في الحزب الجمهوري ،مكافأة لتصريحاته السابقة الرافضة
لنقل مبنى السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس.
يستغ ّل خصوم ترامب تصريحاته السابقة بأنه ينوي التزام
«الحياد» في شأن الصراع «الفلسطيني ـ اإلسرائيلي »،بيد أنّ
مزايدات البازار االنتخابي سرعان ما تتبخر وتتالشى أمام
ثوابت السياسة األميركية في المنطقة والتزامها غير المحدود
بقاعدتها المتقدمة وضمان أمنها .وعليه ال يجوز التعويل على
تصريحات أي من المرشحين لمنصب الرئاسة أو مساعديهم
في هذا الشأن .االستراتيجية األميركية لها آلياتها وضوابطها
وقوانينها التي ال تخضع لتوجهات فرد ما ،قابل للتغير والتبديل
في فترة ال تتجاوز أربع سنوات.
مجمل القول إنّ هوية الرئيس المقبل لن تحول دون لقائه
نتنياهو فور تسلمه (تسلمها) مه ّمات المنصب ،وربما في
الفترة الزمنية الفاصلة بين إعالن النتائج ،نوفمبر  ،2016وأداء
اليمين الدستوري في  21كانون الثاني  .2017من أبرز عناوين
اللقاء ،وفق أجندة نتنياهو ،تقييم تداعيات االتفاق النووي مع
إيران وسبل تحسين العالقات الثنائية بما يوفر لـ«إسرائيل»
الكفة الراجحة في المعادلة.
أمام هذه اللوحة من المعطيات والمراهنات «اإلسرائيلية»
على غد أفضل مع الرئيس المقبل ،لم يجد نتنياهو غضاضة
لرفض اللقاء مع الرئيس المنتهية واليته ،ويعمل عن كثب
للتمهيد لعالقة أوثق مع الرئيس الجديد.

