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نتائج االنتخابات البلدية البريطانية
} حميدي العبدالله
نتائج االنتخابات البلدية في بريطانيا جاءت مغايرة لكثير من التوقعات،
وحملت من المفاجآت ما يشبه المفاجأة التي سجلتها االنتخابات التمهيدية
في الواليات المتحدة التي تهدف إلى تحديد اسم مرشح الحزبين ،الديمقراطي
والجمهوري في االنتخابات التي ستجري مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
ما يجمع بين االنتخابات التمهيدية في ال��والي��ات المتحدة واالنتخابات
البلدية في بريطانيا وجود حراك غير تقليدي داخل النخبة التي تناوبت على
الحكم في البلدين منذ أكثر من مئتي عام.
وكما مثل ساندرز وترامب ظاهرة غير مألوفة في االنتخابات التمهيدية
األميركية ،فإنّ فوز مسلم من أصول باكستانية في عمدة لندن كبرى المدن
البريطانية ش ّكل هو اآلخر ظاهرة غير مسبوقة.
التوقعات كانت تشير إل��ى انحسار شعبية ح��زب العمال البريطاني في
ض��وء وص��ول شخص إل��ى زع��ام��ة ال��ح��زب ع��رف عنه معارضته للسياسة
التقليدية للحزب ،وال سيما لجهة التأييد البريطاني األع��م��ى للسياسات
األميركية واالشتراك إلى جانبها في ك ّل حروبها .فمعروف أنّ زعيم حزب
العمال الحالي جريمي كوربين ه��و م��ن ال��ذي��ن ع��ارض��وا بقوة ال��ح��رب على
العراق ،وكذلك هو من أش ّد المؤيدين للشعب الفلسطيني ،ومن المعارضين
بقوة لسياسة االحتالل الصهيوني.
وشنّت حملة إعالمية واسعة ض�� ّد زعامة ح��زب العمال الجديد ،بل أكثر
م��ن ذل��ك أنّ ال��ج��م��اع��ات ال��م��وال��ي��ة للكيان الصهيوني ،نظمت حملة واسعة
عشية االنتخابات البلدية تتهم زعامة حزب العمال باإلسالمية ،ولهذا كانت
التوقعات تشير إل��ى توجيه الناخبين البريطانيين ضربة قوية إل��ى حزب
العمال ،األمر الذي قد يتسبّب بإطاحة قيادته الجديدة لكن نتائج االنتخابات
البلدية ،وتحديدا ً فوز مسلم من أصول باكستانية وعضو في حزب العمال
في هذه االنتخابات وانتخابه رئيسا ً لبلدية لندن ،جاء ليشكل مفاجأة خالفت
ك ّل التوقعات.
ال شك أنّ ه��ذه النتائج تؤكد أنّ الشعوب الغربية لم تعد تؤمن بالنخبة
الحاكمة ،ولع ّل ما ج��رى في اليونان من قبل أكثر من ع��ام ،وم��ا ج��رى في
الواليات المتحدة األميركية في االنتخابات التمهيدية ،وما جرى من تح ّول
داخل حزب العمال البريطاني ،ك ّل ذلك يؤكد أنّ النخبة الحاكمة التقليدية في
الغرب تواجه تحديات غير مسبوقة ،وربما أخطر من تلك التي واجهت في
مرحلة انقسام العالم إلى معسكرين ،األول اشتراكي والثاني رأسمالي ،ألنّ
التح ّول يجري اآلن من داخ��ل النخبة الرأسمالية تحت ضغط ال��رأي العام،
وتحت ضغط تأثير األزمة االقتصادية والناجمة عن انتقال ثقل التجارة من
الغرب إلى الشرق .وبسبب عدم رشد أساليب الحكم لدى النخبة الرأسمالية
التقليدية.

كذبة التمديد النيابي
ـ تقول االنتخابات البلدية التي جرت دفعة أولى منها في بيروت والبقاع إنّ الوضع
األمني تحت السيطرة ،وال خوف من أحداث ترافق االنتخابات وتهدّد االستقرار.
ـ تقول االنتخابات إنّ وزارة الداخلية والهيئات الحكومية واألمنية جاهزة
ومستعدّة وقادرة على تح ّمل مسؤولية إجراء انتخابات.
ـ ال عقبات تقنية وال سياسية وال أمنية تحول دون إجراء انتخابات.
ـ البلديات بإجماع المعنيين والمتابعين مصدر قلق وتوتر يعادل أضعاف ما تمثله
االنتخابات النيابية ،ففي البلديات يضاف إلى التوتر السياسي ونتائجه عصبيات
العائالت والمطامح الشخصية وما يستتبعها.
ـ القدرة على إنجاز االنتخابات البلدية في بيروت والبقاع يجعل من باقي
المحافظات مصدر اطمئنان ،ويطرح السؤال عن سبب تمديد والية المجلس النيابي
بصورة تض ّمنت سرقة والية نيابية كاملة لنواب انتهت واليتهم بمب ّررات واهية.
ـ إجراء االنتخابات البلدية عام  2016والته ّرب من إجراء االنتخابات النيابية عام
 2013يعني أنّ قرارا ً سياسيا ً باالستيالء على القرار النيابي اتخذه النواب ألنفسهم
بدون أيّ عذر ،ألنّ عام  2016أش ّد تسبّبا ً بالقلق من عام .2013
ـ انتخابات  2017آتية وستفرض حسابات سياسية للبحث عن التوافقات خوفا ً
من المفاجآت.

التعليق السياسي

تركيا ...غياب عن المباحثات
حول �سورية وح�ضور في االتهامات
} سعد الله الخليل
منذ تعليق الجولة الثالثة من مباحثات جنيف وبالرغم من زحمة اللقاءات السياسية
المتعلقة بالشأن ال��س��وري ،فقد غابت تركيا عن الحضور على مشهد المباحثات
والمشاورات ،سواء تلك التي انعقدت في جنيف مسرح عمليات المشهد السوري األبرز
أو في عواصم صنع القرار من موسكو إلى واشنطن ،وبالرغم من المناورات التركية
باإلعالن عن إمكانية التدخل البري في سورية األخير في حلب فقد بقيت أو أبقت نفسها
على هامش ك ّل ما له عالقة بالشأن السوري ،ومع الحرب التي تشنّ على حلب وما ألنقرة
من يد طولى فيها ،فإنّ الصمت التركي والغياب عن الساحة بعث برسائل عدّة أولها
يوحي بأنّ التركي في أحسن أحواله في ما يتعلق بالمجريات الميدانية في سورية في
هذه األيام!...
فبعد قطع اليد التركية على جبهة ريف الالذقية وقناعة أنقرة بأنّ إمكانية العودة
إلى دور فاعل فيها ،بات التركيز التركي منصبا ً على معركة حلب التي يعتبرها الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان أ ّم المعارك على األرض السورية ،وما يجري في حلب من
حملة قتل جماعي ومحاولة إبادة الحجر والبشر ال تحتمل التأويالت أو التفسيرات عن
الدور التركي في اإلشراف المباشر على تلك المعركة ،حيث استغلت أنقرة فترة التهدئة
التي رافقت الجولة الثالثة من مباحثات جنيف لتأمين المزيد من الدعم والتسليح
لفصائلها المقاتلة في حلب وعلى رأسها تنظيم «جبهة النصرة» ،وهو ما لم يغب عن
العين الروسية التي وثقت أكثر من مرة قوافل اإلمداد العسكري لتلك التنظيمات عبر
البوابة التركية.
غابت تركيا في العلن عن المشهد السوري على أمل إلغاء شرط الحصول على تأشيرة
لدخول المواطنين األتراك إلى دول االتحاد األوروبي ،في مسعى لتنفيذ شروط االتحاد
األوروبي العتماد جوازات السفر البيومترية الحديثة ،للبدء بإعفاء األتراك من التأشيرة
نهاية شهر حزيران المقبل ،لضمان موافقة دول االتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي
على الخطوة ،وهو ما أجبر أردوغان ربما على الغياب القسري عن المشهد السوري تاركا ً
مهمة تعويم «جبهة النصرة» لسيده األميركي ،ولع ّل ما كشفه وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف عن محاوالت أميركية لض ّم مواقع تحت سيطرة «جبهة النصرة» إلى
مناطق نظام التهدئة في حلب خالل المباحثات األميركية الروسية ،وفي إصرار الفروف
على توجيه االتهام المباشر ألنقرة بالتواصل مع تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» ما
يؤكد صالبة الموقف الروسي بإبعادها عن أيّ دور سياسي واإلصرار على مواجهتها،
ووج��وب إعالن الفصائل الراغبة بالدخول في الهدنة بالخروج من مناطق سيطرة
«النصرة» والتعهّد بمحاربتها بالتزامن مع الحزم الروسي بإنهاء مناطق التواجد
التركي على األرض السورية بحماية «جبهة النصرة» ،والذي تسعى واشنطن لفرضها
كمقدّمة للقبول بالحلول التقسيمية وهو ما ترفضه موسكو ودمشق رفضا ً قاطعاً.
حضرت تركيا في تصريحات المبعوث الدولي إلى سورية الذي توقع فرار  400ألف
سوري من حلب إلى تركيا ما لم يت ّم التوصل إلى هدنة في حلب قبل ساعات من إعالن
التهدئة ،في محاولة لإليحاء بدور فاعل في المشهد السوري والسعي القتناص نصر
لم يحرزه ،إال أنّ الرياح األميركية لم تكن بما تشتهي سفن دي ميستورا حين أعلنت
بأنّ اتفاق التهدئة أنجز مساء الثالثاء أيّ قبل ما يقارب  24ساعة من تصريحات دي
ميستورا ،وهو ما وضع المبعوث األممي أمام خيارين أحالهما م ّر فإما أنه غائب عن
الجهود الروسية األميركية وهو ما يعني إقصائه عن الساحة ،أو أنه يعلم بالتفاصيل
فيكون التصريح بمثابة دعاية استهالكية ألنقرة ال تليق بسمعة األمم المتحدة خاصة
وأنها تأتي بالتزامن مع اتهامات روسية ألنقرة بدور سلبي ومشبوه.
صمتت أنقرة ومعها بات على واشنطن التفكير وحسم خياراتها بين التخلي عن
المشاريع التركية والسعودية في سورية والتي تصطدم بالجدار الروسي ،أو المضي
في مسايرة حلفائها والتغطية على حروبهما العبثية التي باتت عاجزة عن كسر الدولة
السورية ،وإح��داث اختراق ميداني يعدل الموازين التي باتت تميل لصالح الدولة
وحلفائها وج ّل ما تستطيع فعله إزه��اق المزيد من الدماء السورية ،وبالتالي أمام
واشنطن مهلة لحسم خياراتها بين لجم الحلفاء والقبول بالشراكة مع موسكو وفق
مسارات التهدئة والعمل السياسي الجادّ ،أو التصعيد الذي يقفل أبواب جنيف ويعيد
العمل العسكري إلى الواجهة ،وربما في ما تس ّرب عن خالفات قطبي العدالة والتنمية
األبرز أردوغان ـ أوغلو ،ما يوحي ببداية عهد تركي جديد بانتظار تفاصيله وإيضاح
الدور األميركي في العملية.
وبانتظار حسم الخيارات على السوريين انتظار أمر من اثنين إما مفاوضات جدية
المضي بالحلول العسكرية مع السير بمفهوم
تفضي حلول سياسية ال اقصائية ،أو
ّ
المصالحات المحلية ،وهما خياران أفضل من الحالة الهالمية التي يعيشها المشهد
السوري.

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

ظاهرة ترامب :نتاج النقمة ال�شعبية على الم�ؤ�س�سة الحاكمة
انحسر حجم إصدارات مراكز الفكر واألبحاث نظرا ً النشغال الساحة
األميركية بجولة االنتخابات التمهيدية ،من ناحية ،وانتظار نتائج زيارة
الرئيس أوباما لدول الخليج وأوروبا.
فوز المرشح دونالد ترامب بانتخابات والية انديانا أعاد خلط األوراق
داخل الحزب الجمهوري ،رافقه انسحاب ما تبقى من منافسين له ،تيد
كروز وجون كيسك.
سيتناول قسم التحليل «ظاهرة صعود ترامب» ،وتشبّثه بموقفه
أمام معارضة بيّنة من قيادات الحزب الجمهوري ،وما قد تنبئ به
المرحلة المقبلة من تململ القاعدة االنتخابية وربما إحجام قطاعات عدة
من الحزب الجمهوري عن المشاركة في االنتخابات الرئاسية العامة،
كرسالة احتجاج ض ّد ترامب وما يمثله.

«حروب العرب»

أصدر معهد كارنيغي كتابا ً يعالج فيه «الحروب العربية» ،قافزا ً فيه عن
السردية التقليدية بما كان يس ّمى «الربيع العربي» .ينطلق المؤلف ،مارك
لينش ،من فرضية انّ انهيار الدول الوطنية في «اليمن وليبيا ...وتشظي
سورية ،واالنقالب العسكري في مصر» تشكل مؤشرا ً على فترة
االضطرابات المقبلة التي ما لبثت ان بدأت تداعياتها ،مفنّدا ً ما يتردّد في
األوساط الغربية عن تعويلها على «تضافر النظم العربية والسياسات
الغربية وعودة العالقات الى سابق عهدها ...والتي ستبوء بالفشل».
ويعالج المؤلف بنوع من التفصيل «كلفة الخيارات السيئة التي أقدم
عليها الالعبون االقليميون ،ويندّد (نظرياً) بنزعة التدخل الدولية التي
أججت موجات العنف».
ّ

مرشحو الرئاسة

استعرض معهد أبحاث السياسة الخارجية مواقف وتصريحات
مرشحي الرئاسة األميركية حيال السياسة الخارجية األميركية ومسألة
«دمقرطة الشرق االوسط» ،التي اختزلها الطامعون في المنصب
الرئاسي بالعمل على «إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش ،التعامل مع مخلفات
التدخل (الغربي) في ليبيا ،والتنافس في ما بينهم حول ما الذي ينبغي
فعله بنظام الرئيس األسد في سورية» .واوضح انّ كافة المرشحين ،قبل
جولة االنتخابات التمهيدية األخيرة ،طالبوا «بإنشاء مناطق آمنة وفرض
حظر للطيران في سورية ...باستثناء المرشح ساندرز» .اما التدخل
في ليبيا فقد أجمع المرشحون «باستثناء هيالري كلينتون على أنها
مثال على فشل السياسات األميركية لنشر الديمقراطية ،بيد انّ الجميع
تحاشى الخوض في كيفية استثمار القوة األميركية الناعمة كوسيلة
لنشر الدمقرطة والدفاع عن حقوق اإلنسان» .وحث المرشحيْن األوفر
حظا ً في الحزبين ،ترامب وكلينتون ،على «بلورة سياسة مقبلة اما تعزز
او تقلع عن نشر الديمقراطية التي ارخت ظاللها على ارث الرئيسين
جورج بوش االبن وباراك أوباما».

ترسيخ «داعش»

أثار تنامي «الدولة االسالمية ـ داعش» في باكستان موجة قلق
بين النخب السياسية والفكرية األميركية ،واشار معهد هدسون الى
تلك الظاهرة باالقرار انّ التنظيم يتمتع ببيئة داعمة له «باستطاعته
استغاللها» في عموم باكستان «ال سيما في مناطق القبائل التي تشهد
مسرح تمدّد للتنظيم» .واضاف انّ المناطق المدينية ليست بمعزل عن
تأثير التنظيم بل ربما «تشكل تهديدا ً حقيقيا ً الستدراج عناصر جديدة
ترامب :فاشي عابر أم أصيل؟
ازدادت معدالت القلق المحلي والدولي من ثبات المرشح دونالد ترامب،
وتصدّره المشهد االنتخابي في الحزب الجمهوري ،وما رافقه من انسحاب ما
تبقى من منافسيه .فوزه يعادل هزيمة مدوية للمؤسسة الحاكمة في الحزب
الجمهوري ،التي ما برحت تستحدث حلوال ً قصيرة األجل إلقصاء ترامب ،او
محاصرته ،على أق ّل تعديل.
ً
ً
ترامب ،في واقع األمر ،ال يشكل لغزا عصيا على الفهم بصرف النظر عن
الموقف من آرائه السياسية االرتجالية والمثيرة للجدل ،وسرعة انسحابه أمام
العواصف.
أثبت ترامب ،بك ّل بساطة ،انه أفلح في استثمار جملة تراكمات من اإلحباط
والنقمة الشعبية لدى قطاعات واسعة ض ّد أداء المؤسسة الحاكمة ،ال سيما
فشلها في إدارة األزم��ات االقتصادية المتعاقبة ،وتالشي امتيازات الطبقات
الوسطى من المجتمع .عالوة على ذلك ،النبض الشعبي العام ال يزال يعارض
مسلسل الحروب والعدوان والتدخل األميركي في شؤون اآلخرين ،بخالف
توجهات المؤسسة الحاكمة.
سياسات ترامب المعلنة ،ويبدو انه ال يضمر غيرها ،هي أصدق تعبير
عن الذهنية السياسية في جنوبي الواليات المتحدة ،المنطقة األش ّد محافظة
وعنصرية ،التي تجاهر بعدائها للمهاجرين ،من ايّ صنف أو لون ،وتجد
تجلياتها في أعماق الحزب الجمهوري ونزعة العداء لإلسالم التي دأبت
أوساط عديدة على استثمارها منذ عقد التسعينيات ،على األقل ،ومقولة صراع
الحضارات.
«كراهية» المؤسسة الحاكمة لترامب ،يحيلها البعض الى قلق النخب
المصرفية والمالية من مضيّه في تحقيق تعهداته االنتخابية التي تطيح
بسياسات التوافق بين الحزبين على «عدم المساس بمصالح ومزايا شريحة
 »1%من أش ّد أثرياء المجتمع األميركي .فضالً عن تش ّنجات معسكر الحرب ضدّه
لوعوده بتخفيض النفقات التسليحية الى النصف ،وعدد آخر من قضايا «البقرة
المقدسة» الحيوية للوبيات والشركات الضخمة .بيد انّ هذا السياق العاجل ال
ينبغي ان يؤدّي إلعفاء ترامب من حاضره وماضيه كشخصية انتهازية كبرى
تعتاش على عذابات القسم األعظم من المجتمع.
علق أحد أه ّم مفكري التيار اليميني في الحزب الجمهوري ،روبرت كيغان ،على
ظهور وصعود ترامب ،في شهر شباط الماضي ،قائالً بمرارة «ترامب ليس ندبة
صحت التسمية .بل
حظ ،ولم يختطف الحزب الجمهوري او تيار المحافظين ،ان ّ
هو صنيعة الحزب ،ووحش فرانكشتاين ،د ّبت فيه الحياة عبر الحزب ،وترعرع
داخل الحزب واآلن أضحى قوة معتبرة باستطاعته تدمير صانعيه».
جدير باالشارة الى انّ سلم األجور للعاملين في أميركا لم يطرأ عليه تغيير
حقيقي منذ عام  ،1973وفق دراس��ات اإلخصائيين االقتصاديين ،مما أحال
شرائح اجتماعية بأكملها خارج سياق «الحلم األميركي» بالرفاهية .ولع ّل
اتساع تلك المسافة في السلم االجتماعي والفرص االقتصادية هو أحد أه ّم
العوامل التي ادّت النسالخ «سكان الريف من البيض» عن المؤسسة والتح ّول
نحو ترامب؛ مقابل توجه الشرائح المثقفة والمدينية لتأييد المرشح النقيض،
بيرني ساندرز ،عن الحزب الديمقراطي.
وامتداداً ،ال تخشى المؤسسة الحاكمة ،خاصة في الحزب الديمقراطي ،من
بروز ساندرز وتعمل باطمئنان انّ منافسته هيالري كلينتون «ستحمي مصالح
شريحة  ،»1%األمر الذي قد يشهد تح ّوال ً في مناصري الحزب الجمهوري
لالصطفاف خلف كلينتون الحقا ً – كما يراهن ساسة الحزبين .بعضهم ذهب
بعيدا ً في توصيفه للفارق بين ترامب وساندرز بالقول انه خيار بين «الفاشية
واالشتراكية».
على الشاطئ المقابل من المحيط األطلسي ،تقدّم حزب الحرية اليميني في
النمسا الى المرتبة األولى في االنتخابات ،وحصل مرشحه الرئاسي نوربرت
هوفر على أعلى نسبة تأييد 36.4% ،من جمهور الناخبين ،بتب ّنيه سياسة
متشدّدة ض ّد موجات الالجئين الى اوروبا ،تقدر اعدادهم بنحو  100.000الجئ
سياسي في النمسا وحدها .منصب الرئاسة النمساوي تناوب عليها الحزبين
الرئيسيين ،الحرية والخضر ،منذ نحو  65عاما.
حركة المعارضة للمؤسسات الحاكمة تمت ّد الى مناطق متعددة من دول
االتحاد االوروبي ،وغير محصورة في النمسا او اليونان فحسب ،بل تشهد فرنسا
والمانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا اضطرابات سياسية ،كما بريطانيا ايضا.
سعى الرئيس أوباما في زيارته االخيرة لبريطانيا ،وخالفا ً لألعراف
الديبلوماسية المعتمدة ،التدخل في قرار وتوجه أغلبية بسيطة من المجتمع
البريطاني التي تع ّد للتصويت على االنسحاب من االتحاد األوروبي ،مما أثار
موجة ردود فعل قاسية «لصالفة االخ االكبر» .دول اخرى تترقب قرار بريطانيا
لتتبّعها في الخروج من قفص االتحاد ،وعلى رأسها اليونان واسبانيا والبرتغال،
وتم ّرد مقاطعة كاتالونيا في اسبانيا التواقة لالستقالل عن مدريد.
صيف العام الحالي يعد بكونه موسم استياء وضجر من النخب السياسية
في الواليات المتحدة واوروبا على السواء.

بروز ترامب

غني عن القول انّ معظم وسائل اإلعالم والنخب السياسية عاملت ترامب
ّ
باستخفاف وازدراء كبيرين ،منذ البداية ،ليس أقلها لخبرته السطحية في
الحياة السياسية والعمل مع القوى العالمية ،وعدم تقيّده باألصول واألحكام

انشقوا عن «طالبان» وبايعوا «داعش»؟!

لفكره ،خاصة بين الشرائح المثقفة ،ليس في المناطق المدينية فحسب،
بل في عموم المعمورة» .واوضح انّ عداء التنظيم للطائفة الشيعية ،في
باكستان «قد يشكل عامل إغراء قوي للجهادية في باكستان ،وتمدّد
التنظيم وخاصة في اقليم البنجاب» .واستدرك بالقول انّ الصعوبات
المرئية امام التنظيم لبسط نفوذه في المناطق المدينية «لن تعيقه عن
حشد عدد مقبول من المنتسبين تمكنه من خلق اضطرابات في باكستان
لسنوات عديدة في المستقبل».
حث معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى صناع القرار على إبقاء
تصويب هدف «تدمير دولة وتنظيم داعش» ،واإلطاحة جانبا ً باألسباب
والمسبّبات التي ادّت لصعوده ،مؤكدا ً انّ «هزيمته ال تتوقف على ح ّل
األزمتين السورية والعراقية» .وزعم المعهد انه «لو تحقق تدمير تنظيم
داعش كدولة ،سيستم ّر (الغرب) في مواجهة الحرب األهلية السورية
والشقاق العراقي» .اما كلفة التدمير ،وفق المعهد ،فهي «عالية جداً ،بيد
انها ال ينبغي ان تكون عائقا ً امام تحقيق الهدف المنشود ،تستدعي «تبنّي
قواعد اشتباك اكثر ليبرالية للغارات الجوية ،وقبول مخاطر أعلى من
الضحايا المدنيّين ،ونشر قوات برية أميركية – لواءين يض ّم ك ّل منهما 5
آالف جندي» .وشدّد المعهد على انّ الفوضى الناجمة عن هزيمة «داعش
هي أفضل من (خيار) االحتواء» .واضاف حاثا ً على التدخل العسكري
األميركي انه «بعد فشل اوباما عام  2013في فرض الخط األحمر،
تحتاج الواليات المتحدة الى (إجراءات) لبناء مصداقيتها والر ّد على
التهديدات باستخدام القوة لمواجهة دول مثل إيران وروسيا والصين
وكوريا الشمالية».

لبنان والنزوح السوري

استعاد معهد كاتو االزمة السورية بالنظر الى «األعباء االقتصادية
الناجمة عن نزوح الالجئين السوريين الى لبنان واالردن وتركيا

واوروبا» ،مشيرا ً الى انّ االقتصاد اللبناني شهد نموا ً بنسبة 2.5%
عام « 2015وهي أعلى نسبة نمو شهدها منذ بداية العقد الحالي ،وذلك
على الرغم من الخسائر التي لحقت بقطاعي االستثمار والسياحة نتيجة
الحرب السورية» .واضاف انّ بيانات البنك الدولي اشارت الى انّ «زيادة
بنسبة  1%من تدفق الالجئين السوريين يعادل ارتفاعا ً في حجم
الصادرات اللبنانية بنسبة  ،1.5%نظرا ً لهبوط معدل األجور لوفرة
اليد العاملة» .واضاف انّ السلطات اللبنانية أقدمت على إغالق «مصالح
سورية تجارية في منطقة البقاع ،بعد احتجاج أرباب العمل اللبنانيين
على تدفق الالجئين السوريين».

إيران

لفت مركز الدراسات االستراتيجية والدولية األنظار الى تبلور
عالقات إيران بجوارها في منطقة اوروبا اآلسيوية ،ال سيما «في
منطقة جنوبي القوقاز وآسيا الوسطى» .واعرب عن اعتقاده بأنّ إيران
«تنظر الى ثرواتها الطبيعية في مجاالت الطاقة ،النفط والغاز الطبيعي
والمخزون الهائل ،كعوامل اساسية لبسط هيمنتها على المنطقة».
استعرض معهد المشروع األميركي نتائج جولة االنتخابات
البرلمانية الثانية في إيران 29 ،نيسان الماضي ،معربا ً عن اعتقاده
بأنّ نتائجها «تد ّل على حصول مؤيدي الرئيس روحاني من المعتدلين
واإلصالحيين النسبة األعلى في تركيبة المجلس ،على الرغم من عدم
تمكنهم من تحقيق نسبة األغلبية» .واضاف انّ النتيجة «تع ّد نصرا ً
للرئيس وحلفائه ،كالرئيس األسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني،
خاصة في ظ ّل العدد الضئيل من اإلصالحيين الذين انطبقت عليهم
شروط التنافس» .وخلص بالقول انّ الرئيس روحاني «ستبقى
أيديه مكبّلة في سعيه إلعادة ترتيب األوضاع المالية للجمهورية
االسالمية».
على المرشح جيب بوش ،الذي اضطر لالنسحاب المبكر من السباق بعد
أداء باهت محرج؛ ثم راهنت على السيناتور ماركو روبيو الذي لم يكن أفضل
حاال ً من سلفه وقدوته السياسية بوش .وأسقط بيد قيادة الحزب بعد نتائج
والية انديانا ،األسبوع الماضي ،وإقرارها على مضض بحتمية ترشيح دونالد
ترامب.
تبارى عدد من قيادات الحزب السياسية والفكرية ورموز التمويل في إعالن
عدم رضاهم عن ترامب ونيتهم عدم المشاركة في االنتخابات ،على أق ّل تعديل،
بل انّ بعضهم أشار بوضوح الى اإلدالء لصالح المرشحة هيالري كلينتون
نكاية بترامب .بيد انّ الوالء الحزبي «األعمى» يجد صدارته بعد فترة قصيرة
من تالشي الغضب واإلحباط ،وسيدلي اولئك بأصواتهم الى جانب مرشحهم
اللدود دونالد ترامب.
بيانات استطالعات الرأي قد تسهم في حسم قرار بعض المتردّدين لصالح
ترامب ،ال سيما أنّ النتائج األولية تشير الى إمكانية فوزه على منافسته
كلينتون ،بنسبة  ،% 2كما أشار استطالع راسموسين مطلع األسبوع الحالي.

ترامب
المطلوب اتباعها من قبل ايّ مرشح رئاسي ،وعلى رأسها التزام الحكمة
والكياسةالديبلوماسية.
وسرعان ما اخترق ترامب كافة التوقعات وبرز مرشحا ً مميّزا ً عن الحزب
الجمهوري ،يحظى بشعبية واسعة وبين قطاعات متعدّدة.
من اه ّم العوامل التي ادّت لبروز «ظاهرة ترامب» ثالث محطات داخلية
بحتة:
االول��ى ،تنامي معدالت عدم الثقة الشعبية من الهياكل والمؤسسات
الحكومية بشكل عام ،اذ اشارت استطالعات الرأي مطلع العام الحالي ازدياد
نسبة الناخبين الجمهوريين الساخطين على الحكومة بمعدل  3أضعاف
عن قاعدة الناخبين الديمقراطيين 32% ،مقابل  .12%وتتسع الفجوة ض ّد
المؤسسة بين اش ّد مناصري الحزبين 42% ،من الجمهوريين مقابل 11%
من الديمقراطيين .اما مقدار السخرية واالزدراء للنخب السياسية فقد بلغت
معدالت غير مسبوقة 89% :بين الجمهوريين 72% ،بين الديمقراطيين.
وعليه ،باستطاعتنا القول انّ مشاعر عدم الثقة تطال ك ّل شيء له عالقة
بالحكومة األميركية ،الرئيس أوباما ومنافسيه في الحزب الجمهوري على
السواء ،مقابل نسبة متدنية ال تتعدّى  19%ال تزال تع ّول على دور ومكانة
الساسة والحكومة في المجتمع ،وتمثل ادنى نسب على امتداد ستة عقود من
الزمن – وفق بيانات معهد بيو.
ترامب ،كما اسلفنا ،ولج باب اإلحباط ودفعه على مصراعيه ليجد آذانا
صاغية ونفوسا تواقة للنيل من سيطرة التيارات السياسية التقليدية،
واستطاع الحفاظ على نسبة دعم بين الناخبين الجمهوريين ال تق ّل عن
الثلث.
المحطة الثانية ،ترامب كان معروفا ً وليس طارئا ً على المشهد السياسي
األميركي ،وتميّز بعدم توجهه لجمع تب ّرعات مالية لحملته ،في البداية،
معلنا ً انها بتمويل ذاتي ،بخالف أقرانه اآلخرين من المرشحين والسياسيين.
بل اخترق التغطية اإلعالمية ببراعة والتي رافقته في كافة محطاته مجانا ً
وأضحى يملي عليها احيانا ً ما يعتقده قضايا هامة بالنسبة لحملته.
ارتكب ترامب ع��ددا ً من الهفوات واألخطاء السياسية ،بيد انّ الوسائل
اإلعالمية ح��اذرت الدخول في مواجهة معه بخالف الحمالت السياسية
االخرى .تباهى ترامب بإنجازاته االقتصادية كتذكرة أمان لدخول المشهد
السياسي ،مذكرا ً بكتابه الصادر عام  1987بعنوان «فنّ الصفقة» ،ابان عهد
الرئيس االسبق رونالد ريغان .واستغ ّل ترامب تلك الخلفية المتواضعة،
وحضوره على الشاشة التلفزيونية للترويج لمشروعه االقتصادي ،للنيل من
منتقديه.
المحطة الثالثة ،براعته في تقنين غضب القاعدة الشعبية للحزب
الجمهوري ض ّد تكلّس المؤسسة الحزبية .بل انحاز بعض التيارات الحزبية
لجانبه مبكرا ً مما وفر له حماية سياسية ض ّد قادة الحزب.
ال يجوز إغفال دور رموز المشهد اإلعالمي للمحافظين في دعم ترامب ،عن
المتأصل للمهاجرين واألقليات وما يس ّمونه
دراية او بخالفها ،خاصة لعدائهم
ّ
هجرة فرص العمل خارج البالد سعيا ً وراء اليد العاملة الرخيصة .بل هم
مصدر االنتقاد لقيادات الحزب الجمهوري لتقاعسهم عن مناهضة سياسات
الرئيس أوباما.
أبرز تلك المنابر والشخصيات :المعلق على الراديو راش ليمباو؛ المرشحة
لنائب الرئيس السابقة س��ارة بيلين؛ المعلق التلفزيوني شون هانيتي؛
والشخصية دائمة الحضور لدى المحافظين آن كولتر .وبلغ األمر باألخيرة
مبلغه احتفاال ً بانسحاب المنافس تيد كروز (وهو من أصول كوبية) ،من
السباق بعد خسارته والية انديانا قائلة «استطاع أميركي هزيمة مهاجر».
شح إنفاقه بخالف منافسيه
في سياق اإلنفاق المالي ،حافظ ترامب على ّ
وخصومه ،مستندا ً الى الدعم اإلعالمي الهائل ومعظمه مجاناً ،م ّكنه من تف ّوق
مناوراته على حمالت خصومة االنتخابية التقليدية ،سالفة الذكر.
أيضا ،استطاع التغلب على العقبات التي وضعتها قيادات الحزب
الجمهوري في طريقه للترشيح في وقت مبكر .يشار الى انّ الحزب راهن بداية

لماذا خسرت
قيادة الحزب الجمهوري؟

استاذ السياسة الدولية في جامعة تافتس ،دانيال دريزنر ،أوجز المشهد
السياسي ومراهنات قادة الحزب الجمهوري بالقول« :استند قادة الحزب الى
فرضية الثقة الزائدة بالنفس ادّت بها لالنتظار والمراهنة على تهور ترامب
وتدمير حملته االنتخابية بنفسه ،بيد انّ المرشح الملياردير حافظ على فوزه
المتتالي نظرا ً لعدم توفر تحالف جدّي من الجمهوريين لكبح جماحه ،حينما
كانت هناك فرصة متاحة .وبالنتيجة ،فقد هاجم المرشحون «المعتدلون»
بعضهم بعضا ً حتى تشاركوا بالسقوط نحو الهاوية ،ولم يبق سوى (تيد)
كروز و(جون) كاسيك في السباق واللذين فقدا ك ّل حظوظهما للفوز بترشيح
الحزب» .وأضاف دريزنر انّ مراهنة قادة الحزب على نجاح مناورات سياسية
داخل المؤتمر تؤدّي إلقصاء ترامب والدفع بمرشح بديل دفنتها رياح انتخابات
انديانا.
مصير تيد كروز السياسي ،بعد هزيمته وانسحابه ،مبهم الى ح ّد بعيد،
لكنه ال يخفي نيته الوثوب الى المنصب الشاغر في المحكمة العليا خاصة
انْ حالف الحظ دونالد ترامب بالمنصب الرئاسي ولديه صالحية ترشيح من
يراه مناسباً .لكروز سجل حافل بالعمل القضائي فقد شغل منصب مساعد
ألحد قضاة المحكمة العليا سابقاً ،ورافع أمامها ،وهو المرشح األمثل ألش ّد
التيارات المحافظة في الحزب الجمهوري خلفا ً للقاضي انتونين سكاليا.

المرشح لنائب الرئيس

قد يلجأ ترامب للبحث عن شخصية متمرسة سياسيا ً تع ّوضه نقص
خبرته في هذا المضمار.
من بين الشخصيات والكفاءات المحتملة :رئيس مجلس النواب األسبق
نيوت غينغريتش ،ومنافسه السابق حاكم والي��ة نيو جيرسي كريس
كريستي ،بيد انّ األخير ال يحظى بدعم التيار المحافظ األقوى داخل الحزب.
اما غينغريتش فيشفع له سجله السابق ودهاؤه السياسي وشعبيته الطاغية
في صفوف الحزب الجمهوري والذي وصفه ترامب بانه «سيعينه على إصدار
تشريعات جديدة ،ولديه الكفاءة لتبوؤ منصب الرئيس».
ايضاً ،من بين المرشحين للمنصب حاكم والية فلوريدا ريك سكوت الذي
كان من أوائل مؤيدي ترامب وساعده في الفوز بأصوات الوالية مطلع شهر آذار
الماضي .سكوت يشاطر ترامب ثراءه وحظوظه العملية والذي تنطح لقيادة
الحزب الجمهوري في الوالية وكسب منصب حاكمها بالرغم عنها؛ فضالً عن
انّ والية فلوريدا هي إحدى الواليات المتأرجحة التي يع ّد الفوز فيها حيويا ً
لمنصب الرئيس.
بعض المراقبين ينظر بعين العطف الى منافس ترامب السابق ماركو
روبيو ،الذي انسحب من السباق مبكرا ً ولم يعد له حظوظ قوية في منصب
الممثل عن والية فلوريدا .ونظرا ً ألصوله الكوبية فقد ي��ؤدّي خدمة جليلة
لترامب ليشكل جسرا ً لحشد الجالية الناطقة باالسبانية والتي استعداها
ترامب مبكراً.
وقد يلجأ ترامب الى القفز عن ك ّل ذلك والتمسك برئيس حملته االنتخابية
السيناتور السبعيني المتشدّد جيف سشينز ،عن والية االباما ،لمنصب نائب
الرئيس وفاء له.
بعض اإلعالميين المخضرمين عن الحزب الجمهوري ،بيل او رايلي ،ناشد
ترامب اختيار حاكم والية نيو مكسيكو ،السيدة سوزانا مارتينيز ،لمنصب
نائب الرئيس لضمان فوزه في االنتخابات العامة.
مارتينيز هي اول امرأة من أصول التينية تشغل منصب حاكم والية ،وأيدت
المرشح ماركو روبيو مبكراً ،وانض ّمت للجوقة المناهضة لترامب في تلك
اآلونة .بيد انّ الخيارات السياسية ال تعرف حدودا ً مصطنعة.
من المرجح أال يقدم ترامب على اختيار مرشحه لمنصب نائب الرئيس قبل
انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في شهر تموز /يوليو المقبل ،وسيستغ ّل
الفترة الزمنية إليالء األمر دراسة مع ّمقة ،كما يعتقد ،ويميّز نفسه عن خيار
جون ماكين المتس ّرع في اختياره سارة بيلين عام .2008

