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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

اغتيال بدر الدين :القدرة
الردعية وتو�سيع مروحة الردّ
*

} عامر نعيم الياس

فقد ح��زب الله في غضون ستة أشهر اثنين من قادته
العسكريين في س��وري��ة ،وسبقهما عماد مغنية في العام
 ،2008وابنه جهاد قبل عامين من اليوم.
االخ �ت�لاف ف��ي طريقة تعاطي ال�ح��زب م��ع ه��ذه الحادثة
واضح ،واألغلب في األسباب أنها تعود إلى مشت َر َكيْن حكما ً
المعادلة الردعية للحزب في المواجهة مع المحور المضا ّد
لمحور المقاومة ،األول دمشق ،حيث التواجد المحسوس
وال��واض��ح والعلني للحزب ف��ي م��ا يمكن االص �ط�لاح عليه
«الجناح السوري» ،والثاني ،آلية الر ّد على االغتياالت التي
ا ُتهمت فيها ال��دول��ة العبرية ،ما ع��دا االغتيال األخير الذي
خضع لحسابات مختلفة على المستوى التعاطي اإلعالمي
واللوجيستي للحزب المعروف بد ّقته في تناول هذا النوع
ألي تفصيل مهما كان صغيراً.
من الحوادث وعدم إغفاله ّ
القدرة الردعية:
طرحت التطورات األخيرة على الساحة السورية ،وفي
ملف االغتياالت تحديداً ،العديد من التحديات على قيادة
الحزب ،وربما لم تكن موجودة في الر ّد على اغتيال جهاد
مغنية ،ال��ذي ج��اء م��دروس �ا ً ومتماشيا ً م��ع االستراتيجية
العامة للحزب بالر ّد الفوري والمدروس على العمليات التي
ينفذها الكيان الصهيوني.
في حالة الشهيد سمير القنطار ،ال��ذي اغتيل في كانون
األول  ،2015ل��م ت�ك��ن األم���ور ك��ذل��ك ،ف��ال��ر ّد ال�م�ت��وق��ع لم
ي��أت ،وذل��ك حسب تقييم ال��رأي العام المرتبط والمتعاطف
م��ع المقاومة اللبنانية ،وه��و أم��ر أسفر ع��ن ارت�ف��اع معدّل
االغ �ت �ي��االت ف��ي ص�ف��وف ال �ك��وادر ال�ق�ي��ادي��ة ف��ي ح��زب الله
اللبناني ،وأدّى بشكل أو بآخر إلى تقدير موقف يقول بتآكل
قدرة ردع الحزب بنا ًء على مراعاته لمتطلبات المعركة في
سورية.
غرف العمليات والدور األردني:
الشهيد بدر الدين يشكل نقطة تقاطع المخابرات الدولية
واإلقليمية المنخرطة بشكل مباشر في الصراع على الساحة
السورية والتي ّ
تنظم نشاطها في غرف تنسيق وعمليات
تتمركز ف��ي ت��رك�ي��ا واألردن وع�ل��ى ال �ح��دود م��ع الجوالن
السوري المحت ّل ،هنا وفي مكان االغتيال ال��ذي استهدف
ال �ق��ائ��د ب ��در ال��دي��ن ت��رج��ح ك � ّف��ة األردن وغ���رف العمليات
المتواجدة على أرض��ه ،وه��ذا يضع ك ّل من يعادي سورية
وخياراتها في قفص االتهام.
إنّ االتهام الذي أتى من جانب الحزب غير اعتيادي وير ّتب
سلسلة من االستنتاجات أهمها:
وس��ع م��روح��ة االت �ه��ام ،فما ج��رى بقصفٍ
ـ أنّ ال�ح��زب ّ
ّ
يوضح
مدفعي من الغوطة الشرقية ،زاد من الغموض ولم
الصورة ،فالتساؤالت حول طبيعة العملية ون��وع السالح
المستخدم ال تزال تطرح بكثرة.
ـ توسيع المروحة يعني ا ّتهام المحور المضا ّد لمحور
المقاومة بالكامل وه��و ما ير ّتب غموضا ً في طبيعة الر ّد
الذي من المتوقع أن ينحو باتجاه توسيع مروحة الخيارات
والساحات ،أو السكوت عنها ،بهدف تنشيط لخاليا السرية
للحزب الموجودة في غير ساحة على امتداد اإلقليم بوجه
خاص.
ـ االت �ه��ام ال ي�ح�يّ��د ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ،ب �ق��در م��ا يجعل
من إلزامية ال��ر ّد على تل أبيب أم��را ً تفصيلياً ،فالمشروع
منحى مغايراً ،ولع ّل التطورات المتسارعة
والصراع اتخذ
ً
على جبهة العالقات «اإلسرائيلية» السعودية خير دليل على
ما يمكن أن يرتبه االتهام للمجموعات المسلّحة في سورية
من خيارات.
ـ يطرح البعض فرضية افتخار الميليشات اإلسالمية في
سورية بهذا اإلن�ج��از ،وتحديدا ً «جيش اإلس�لام» المرتبط
مباشرة باالستخبارات السعودية ،وهو ما لم يحدث ،بل
أُردف ببيان نفي من المرصد السوري المعارض في لندن،
لكن الواقع وحجم اللعبة في سورية يعطي استنتاجا ً مغايراً،
فاالغتيال عملية مرتبة دوليا ً عبر ذراع محلية في سورية،
وه��ذا يجعل ه��ذه ال��ذراع منضبطة في سياق استراتيجية
الغموض الذي تتبعها األجهزة في هكذا نوع من االغتياالت.
وه�ن��ا علينا ال �ع��ودة إل��ى ال� ��وراء وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أنّ الكيان
الصهيوني لم يعترف حتى اللحظة بمسؤوليته عن اغتيال
القائد العسكري السابق في حزب الله الحاج عماد مغنية.
االختراق:
ال �ح��رب ال�ت��ي يخوضها ال �ح��زب ف��ي س��وري��ة ج ��اءت في
سياق الدفاع عن ظهير المقاومة الذي بات جزء من أرضه
مرتعا ً لكامل أجهزة االستخبارات الدولية واإلقليمية ،وبات
وجه ًة لحرب كونية على ما تبقى من خيارات تتمسك بما هو
مخالف لالستراتيجية األميركية الكونية عموما ً واإلقليمية
خصوصاً ،وه��و ما أدّى إل��ى وض��ع ح��زب الله تحت مجهر
التعاون اإلقليمي والدولي لمواجهة إيران وحلفائها ،والذي
يتطلب رفع مستويات التنسيق االستخباري اإلقليمي إلى
مستوى غير مسبوق ،األم��ر ال��ذي نتجت عنه زي��ادة حجم
ً
االختراقات األمنية في صفوف القيادات والكوادر السياسية
في حزب الله وجناحه المولج قيادة العمليات في سورية.
م��ا س�ب��ق ي�ش� ّك��ل ال �ت �ح �دّي ال���ذي ي�س�ب��ق ح��ق ال� ��ر ّد على
االع �ت��داءات وال ��ذي يتوجب معالجته ،دون أن يعفي ذلك
الحزب من اإلجابة على الكثير من التساؤالت في صفوف
المناصرين له والتي يتوقع أن تأتي واضحة وال تحتمل
التأويل على لسان السيّد نصرالله في إطاللته يوم الجمعة
المقبل.
*كاتب ومترجم سوري

التحقيق في االغتيال
ـ لم يكد يصدر بيان ح��زب الله عن نتائج التحقيق في اغتيال
القيادي مصطفى بدر الدين حتى بدأت حملة منظمة تشكك بصدقية
التحقيق.
ـ ق��ال ح��زب الله إنّ ب��در ال�ي��دن قتل بقذيفة سقطت م��ن مناطق
سيطرة الجماعات التابعة لتنظيم «القاعدة».
ـ الحملة التشكيكية ذهبت في السياسة لتصف موقف حزب الله
بالسعي لتفادي مواجهة مع «إسرائيل» التي تقول جهات الحملة
إنها وراء االغتيال.
ـ يوم اغتيال الشهيد سمير القنطار حدث العكس ،فقال حزب الله
انّ «إسرائيل» تقف وراء تنفيذ االغتيال ،فقامت الحملة نفسها على
التشكيك بالقول إنّ طائرة ال يمكن أن تنفذ االغتيال عن هذا البعد.
ـ ذات الخبراء الذين تط ّوعوا لقياس مدى المدفعية والصواريخ
مرجحين الفرضية الجوية «اإلسرائيلية»
من مناطق تنظيم «القاعدة» ّ
تط ّوعوا ي��وم اغتيال القنطار لقياس إمكانية الطيران على ذلك،
والقول بأرجحية العملية برا ً من «القاعدة» ،وأنّ حزب الله ال يريد
أن يعترف لها بالقدرة على عملية كهذه ويريد حصر استهدافه
بـ«إسرائيل».
منسق ومبرمج ض� ّد المقاومة،
ـ «القاعدة» و«إس��رائ�ي��ل» حلف ّ
والحمالت هدفها التشكيك للنيل من السمعة واستكمال االغتيال
بالحرب اإلعالمية والنفسية.
التعليق السياسي

حملة ترامب االنتخابية ...هل ت�صبح نموذج ًا متبع ًا لل�سا�سة؟
الصراعات الداخلية في الحزب الجمهوري وثبات المرشح دونالد ترامب تتصدّر المشهد السياسي األميركي،
وتسجيل تراجع االهتمام بالمرشحة هيالري كلينتون قياسا ً بالفترة السابقة.
سيتناول بند التحليل آليات الحملة االنتخابية لدونالد ترامب ،والتي استهزأ بها الكثيرون في بداية األمر ،لكنها
طغت على استراتيجيات الحمالت االنتخابية التقليدية في الواليات المتحدة .محور «استراتيجية» ترامب هو استثمار
حالة القلق والغليان الشعبي ض ّد رموز السلطة الحاكمة ،المؤسسة السياسية بكافة أركانها ،والتي قد تصبح مثاالً
ُيحتذى به في الحمالت العالمية المقبلة .ايضاً ،سيت ّم استعراض مساعي ترامب «لتوحيد» صفوف الحزب الجمهوري
وراءه بينما يرتبك منافسوه وخصومه الحزبيون لتعليل ما جرى والح ّد من سرعة اندفاعه.

التدخل العسكري األميركي

استعرض مركز الدراسات االستراتيجية والدولية تنامي االنتشار العسكري األميركي والكلفة المتزايدة لبند
ميزانية الدفاع «عمليات الطوارئ الخارجية» .واعتبر انّ العسكريين األميركيين «يفتقرون التركيز على األهداف
المرسومة» ،وذلك استنادا ً الى تقارير وزارة الدفاع المتتالية حول «األداء العسكري األميركي في حروب العراق
وأفغانستان ،والتي شملت أحيانا ً البعد المدني في تلك األزمات» .وأوضح انّ طبيعة تلك التقارير هي «بأثر رجعي ،ولم
تقدّم صورة واضحة أبدا ً لمعالم االستراتيجية األميركية ،بل أحجمت عن ذكر التطورات السلبية بشيء من التفصيل
في أغلب األحيان ...وفشلت ايضا ً في رسم صورة شاملة لمسار القوى المناهضة» للتدخل األميركي.
http://csis.org/publication/overseas-contingency-operations-oco-anduncertain-cost-us-wars
تناول صندوق مارشال األلماني الترتيبات الجارية لدول حلف الناتو عقد مؤتمر قمة في بولندا مطلع شهر تموز
المقبل ،واستعرض تقارير منفصلة أعدّتها مكاتب الصندوق المنتشرة في سبعة عواصم «بروكسيل ،باريس ،برلين،
وارسو ،بوخارست ،انقرة ،وواشنطن العاصمة ...التي ناقشت اجندات الدول المعنية ،التي تشمل مروحة واسعة
من االولويات وقضايا متش ّعبة» .واوضح انّ «التحدّي المركزي يكمن في إبقاء دول الحلف في الشرق والجنوب
اي مسعى لعقد توازن بينهما ستكون له انعكاسات على عدد من القرارات الفردية لتلك الدول» .واردف
متضامنة ،وانّ ّ
ميسرة» في نهاية المطاف.
انّ مجاالت التعاون بين «دول الحلف واالتحاد االوروبي ...قد ال تكون ّ
http://www.gmfus.org/publications/national-priorities-nato-warsaw-summit

السعودية

اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى صعود نجل العاهل السعودي بقوة الى صدارة القرار السياسي
جسدها في إصدار  51أمرا ً ملكياً» دفعة واحدة «وتزيد من
بأنه يرمي الى «إعادة تشكيل الحكومة بصورة جذريةّ ،
ّ
المفضل لدى واشنطن» ،مما حدا «باألسواق المالية (العالمية) البحث في
تهميش ولي العهد الحالي محمد بن نايف،
اي تغيير في سياسة النفط السعودية» ،ال سيما أنّ تعيين وزير النفط الجديد ،خالد الفالح،
ثنايا القرارات للداللة على ّ
يم ّكن محمد بن سلمان من «ان يضع استهداف إيران نصب عينيه» .واضاف المعهد انّ االمير الشاب «قد يستهدف في
المستقبل القريب األمير متعب بن عبدالله ...الحليف الوثيق لمحمد بن نايف ،واستيعاب «الحرس الوطني» في وزارة
الدفاع» التي يترأسها .وحذر المعهد من انّ «السياسة العنيدة (لمحمد بن سلمان) ستؤدي إلى عواقب دولية كبيرة،
فضالً عن أنها ستقلّص الى ح ّد بعيد من نفوذ الواليات المتحدة في الرياض».
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudi-kings-sondrastically-reshapes-government
بينما اعتبر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية صعود محمد بن سلمان قد حظي «بدعم وتأييد الجيل الناشئ
اي نتائج
الذي يع ّول عليه كأحد عناصر التغيير» ،مستدركا ً انّ النتائج األولية تشير الى انه «لم يستطع ان يحقق ّ
ملموسة تضفي عليه بعض المصداقية» .واردف انّ محمد بن سلمان اتخذ قرار الحرب على اليمن والتي «تدور رحاها
اي شخص مسؤول ...ما سيؤدي بكبار العائلة المالكة إلى التوجه ربما لتقويض فرص
دون أفق وأطول مما تك ّهن بها ّ
نجاحاته» .وختم بالقول انّ الخطة االقتصادية الطموحة التي أعلن عنها محمد بن سلمان «مثيرة لالهتمام ،بيد انّ
مهارة إدارة أبعادها السياسية ستشكل اختبارا ً حقيقياً».
http://csis.org/publication/saudi-change-slow

تونس

استعرض معهد كارنيغي مضمون «وثائق بنما» الخاصة بتو ّرط عدد من «السياسيين ورجال األعمال التونسيين
في تهريب ثرواتها «خارج البالد» ،والتي تناولتها نحو  8000وثيقة مفرج عنها .واوضح انّ الشعب التونسي «لم يعر
األمر اهتماما ً في بداية األمر ...نظرا ً العتبارهم آفة الفساد جزءا ً عاديا ً ومبتذالً في المعامالت اليومية مع بيروقراطية
الدولة؛ واعتبر نحو  %60منهم انّ الفساد ازداد خالل العام المنصرم» .بيد انّ القوى السياسية األخرى رأت انّ
الوثائق تشكل «فرصة للدفع باتجاه إجراء إصالحات حقيقية» ،في ظ ّل الكشف عن سعي مدير حملة الباجي قائد

ترامبَ :منْ يدعمه؟

ي��ت��ش��اط��ر ال��س��اس��ة وال��م��راق��ب��ون
والناخبون الرغبة بفك لغز المرشح
دون���ال���د ت��رام��ب وص���ع���وده «المبهر
وال��م��ف��اج��ئ» للعديد م��ن التوقعات،
وهو الذي حصد وال يزال كما ً هائالً من
السخرية وال��ت��ن�دّر ل��ت��ص�دّره المشهد
السياسي وإطاحته بكافة منافسيه في
فترة زمنية قياسية؛ بل لما ستؤدي اليه
تفسخ في صفوف
حملته من شرخ وربما ّ
الحزب الجمهوري بصورته التقليدية.
م��ن أه�� ّم ال��ع��وام��ل المساعدة تبرز
الوسائل اإلعالمية ،والقنوات المتلفزة
بشكل خ��اص ،إلتاحتها فرصا ً ثمينة
وبعضها مجانية للمرشح ترامب لنفث
سمومه ض ّد كافة القطاعات االجتماعية،
دون أدن��ى قيد أو ضبط لسان .ليست
المرة األول��ى التي «تتعاون» السلطة
اإلع�لام��ي��ة بر ّمتها واالص��ط��ف��اف الى
جانب المؤسسة الحاكمة ،وهي التي
تشكل مك ّونا ً حيويا ً من مك ّوناتها غير
قابل لالنفصال .بيد انّ المسألة جديرة
بالدراسة الموسعة للتوقف عند دور
«السلطة ال��راب��ع��ة» ف��ي تب ّني ونشر
الخطاب السياسي «المركزي» وإقصاء
اآلخرين خدمة لالستراتيجية العليا في
التوسع والهيمنة والتبعية.
ق��ب��ل ال���ول���وج ف���ي ح��م��ل��ة ت��رام��ب
االنتخابية تجدر اإلشارة الى تك ّون شبه
إجماع في الرأي العام ،مؤسسات وقادة
سياسيون ومراقبون من شتى األطياف،
لماهية شخصية ترامب ونزواته .وقد
أوج��زت أسبوعية «ذي نيشن» خصال
ترامب بالتالي :يغرق في أوهام العظمة؛
مخادع ومنافق؛ يتالعب بالحقائق عن
قصد؛ عنصري؛ أناني يطرب للتبجيل؛
ملياردير شبه فاقد أليّ إدراك لطبيعة
السياسات الخارجية والداخلية كمؤهل
لتبوؤ منصب رئيس الواليات المتحدة.
ونضيف انّ تلك «الخصائص» يشترك
بها عامة الساسة األميركيين في العصر
الراهن ،وانْ اختلف االسلوب وتراوح بين
فج وسالسة الكالم.
عنصري ّ
تاريخ الدولة األميركية مليء برؤساء
وس��اس��ة ت��ح��وم ح��ول��ه��م ال��ش��ب��ه��ات،
األّخالقية والعملية على ال��س��واء ،بيد
انّ حمالتهم االنتخابية شهدت بعض
التميّز في الحقبات التاريخية المتعدّدة
– ن��س��وق هنا م��ث��ال الرئيس األسبق
ري��ت��ش��ارد نيكسون وس��ل��ف��ه ليندون
جونسون ،اللذين تركا بصماتهما على
المشهد السياسي لعقود متعدّدة.
الحمالت االنتخابية الناجحة ،بصرف
النظر عن االنتماء الحزبي ،تستدعي
ب��ل��ورة حضور سياسي مبكر وحسن
إدارة واستقطاب ق��واع��د جماهيرية
متعدّدة المشارب ،وتأطيرها في أطر
منظمة ،تسخر االستفادة ال��ى أقصى
الحدود من وسائل التقنية المتاحة ،ال
سيما استطالعات ال��رأي المتخصصة
كي تعينها على صقل خطابها لقطاعات
بعينها.
كما انّ هناك اجماعا ً بين المراقبين
للمشهد السياسي على حسن استخدام

الرئيس أوباما تلك األدوات ابان حملتيه
الرئاسيتين 2008 ،و  ،2012والفوز
على خصمه المرشح الجمهوري ميت
رومني ،في الحالة الثانية ،ال سيما جهود
استقطاب قطاعات جماهيرية ق � ّل ان
تشارك في االنتخابات.
نظرة سريعة على طبيعة الحمالت
االنتخابية في المشهد الراهن تشير الى
تطبيق واسع للمواصفات الواردة أعاله،
بيد انّ نتائجها تراوحت بين ضئيلة
(كلينتون) الى مخزية (جب بوش وتيد
كروز) على الرغم من األموال الطائلة التي
أنفقت عليها.
الشا ّذ عن تلك القاعدة ،في الحزب
الجمهوري ،هو دونالد ترامب؛ والى ح ّد
بعيد منافسه عن الحزب الديمقراطي
بيرني س��ان��درز .ت��رام��ب ،م��ن جانبه،
رف��ض االن��ص��ي��اع الستطالعات ال��رأي
األولية وأسلوب نمطية التوجه لقطاعات
اجتماعية م��ح �دّدة ،وإن��ش��اء آلية عمل
ت��واك��ب الحملة االن��ت��خ��اب��ي��ة عينها،
وتسبقها في بعض المحطات .وفازت
نظرته على كافة منافسيه وبأدنى كلفة
بصرف النظر عن ثرائه الشخصي.
يتبادر الى الذهن استفسار مشروع
ح��ول ق��درة ترامب الفوز باالنتخابات
الرئاسية المقبلة مستخدما ً ذات اآلليات
سالفة الذكر التي وفرت له فوزا ً متتاليا ً
في االنتخابات التمهيدية .وقد أوضح
ترامبمعالماستراتيجيتهالمقبلةلوكالة
«أ بـ« لألنباء انه سيلجأ لحشد تج ّمعات
انتخابية كبيرة ،اينما استطاع ،ودعوة
وسائل اإلع�لام لتغطيتها في مواجهة
منافسته المحتملة ،هيالري كلينتون.
بعبارة اخرى ،ال ينوي ترامب المراهنة
على استطالعات الرأي بكافة تالوينها
لطلب دعم الناخبين او إنفاق مزيد من
األموال عليها ،اذ انّ «أفضل االستثمارات
هي في التج ّمعات العلنية ...المشاركون
ي��ع��ودون لمنازلهم وإب�لاغ أصدقائهم
بالمتعة السياسية .كانت إيجابية حتى
اآلن».
واضاف انه ينوي االقتصاد في اإلنفاق
علىالمؤشراتاالنتخابيةوالسيناريوات
ال��م��ت��ع�دّدة لكسب ال��ع��دد «السحري»
من أص��وات «الكلية االنتخابية» ،التي
تشترط حصول الفائز على  270صوتا ً
م��ن مجموع  535م��ن إعضائها لنيل
مصادقتها على الترشيح وإعالن الفوز.
في المقابل ،تسير المرشحة هيالري
كلينتون بخطوات حثيثة في االتجاه
اآلخر لتطبيق معالم حمالت منظمة بدقة،
والتي طبّقها بنجاح الرئيس أوباما في
حملتيه السابقتين ،وت��ن��وي توظيف
عدد من رموز تلك المرحلة في مسارها
الراهن.
عند هذا المنعطف ،ينبغي االنتباه إلى
دور المال الوفير في الحمالت االنتخابية،
خاصة بعد رفع المحكمة العليا كافة
القيود والضوابط السابقة على حجم وك ّم
ووجهة التب ّرعات .منظمات معينة هدفها
األساسي جمع التب ّرعات تمأل المشهد
السياسي على جانبيه ،الجمهوري
ال��م��ح��اف��ظ وال��دي��م��ق��راط��ي بأجنحته
المتعدّدة .أحدها ،غريت أميركا ،أعلنت

السبسي االنتخابية ،محسن م��رزوق ،تبادل رسائل مع شركة «موساك فونيسكا ...يستفسر فيها عن إجراءات
تأسيس مصالح تجارية في الخارج» ،مطلع شهر كانون االول /ديسمبر  .2014كما أشار المعهد الى تو ّرط حركة
النهضة عبر قناة «تي ان ان» التلفزيونية ،بالتزامن مع «تراجع راشد الغنوشي عن تصريحاته السابقة (للكشف عن
التسريبات) بأنها سوف تغيّر المشهد السياسي في البالد» .وأثنى المعهد على سعي «الهيئات الحكومية التونسية،
تقص برلمانية ،إجراء تحقيقات بهذا الشأن ...واستحضار ك ّل من يثبت تو ّرطه في المخالفات امام العدالة».
ولجنة ِّ
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=63558&mkt_tok=eyJpIjoiTURRek1
qTTRaRGN4WkdFNSIsInQiOiJrTGVMTmpCVmYwT3JWM1V4WVg1UWE0
aVZnOXJIcW16NDNFdytrdlhTRDJ0Y2VhcVwvTTN3SHI4aU9MNHdRNlg3e
nRrMytGYXBNTmN1QlZUSVV6blFneDhQTWEzczB4aUpkbkJ1bkZYR3kxUG
3D%M9In0

إيران

عاينت مؤسسة هاريتاج «التداعيات اإلقليمية الخطرة» الناجمة عن االتفاق النووي مع إيران معتبرة «مشاعر الرضا
السلبية» لعدد من السياسيين األميركيين من شأنها «عكس مواطن الضعف في المواقف والتي قد تحفز معسكر
المتشدّدين في إيران تقويض المصالح الوطنية األميركية ،وتحطيم معنويات حلفاء الواليات المتحدة في االقليم».
ووجه سهام انتقاداته لسياسات البيت األبيض التي «ت ّم تفسيرها بأنها تخلت عن حلفائنا العرب التقليديين ،دون
القدرة على إنشاء منظومة أمنية موثوق بها في اإلقليم الحتواء وفرض التراجع على إيران» .وأردف انّ االستراتيجية
المقبلة بانتظار اإلدارة المقبلة التخاذ تدابير «تخفف من وطأة الخطر في الشرق األوسط الذي ورثناه عن اإلدارة
الراهنة» .وحثت المؤسسة الكونغرس األميركي تصدر الجهود «إلقناع طهران وحلفاء الواليات المتحدة بأنّ إيران
ليس لديها بطاقة دخول مجانية لبسط هيمنتها على االقليم».
the-dangerous-regional-/05/http://www.heritage.org/research/reports/2016
implications-of-the-iran-nuclear-agreement

التوتر في اوراسيا

حذرت مؤسسة هاريتاج من ان يؤدّي اندالع االشتباكات المسلحة األخيرة بين اذربيجان وأرمينيا الى «زعزعة
استقرار اوضاع هشة في اإلقليم ...خاصة في ظ ّل بروز إيران كإحدى القوى في منطقة أوراسيا ،وتعتبر انّ لديها
خاصية في منطقة جنوب القوقاز» .وأوض��ح انّ االتفاق النووي المبرم «سيترك بصماته مباشرة على السياسة
اإليرانية في المنطقة في مجاالت أربعة :أوال ،توفر إمكانيات مادية كبيرة لديها؛ ثانياً ،ستتمكن إيران من ممارسة
درجة أكبر من االستقاللية عن موسكو التي وفرت لها غطاء سياسيا ً على الساحة العالمية؛ ثالثاً ،تزهو إيران بإنجاز
االتفاق النووي كانتصار ديبلوماسي ،ويمكن تكراره لتعزيز المصالح اإليرانية في مناطق أخرى من العالم؛ رابعاً،
شنّت إيران سلسلة من اإلجراءات االستفزازية الثبات عدائها للواليات المتحدة وحلفائها ،وستبقى إيران مصدر قلق
أمني كبير وأش ّد عدوانية منذ توقيع االتفاق».
four-new-reasons-why-/05/http://www.heritage.org/research/reports/2016
the-us-must-stay-engaged-in-the-south-caucasus
كما استعرض معهد أبحاث السياسة الخارجية تجدّد الصراع المسلح بين اذربيجان وأرمينيا ،معتبرا ً انّ «أسوأ
نتيجة لذلك الصراع هو تقوقع قادة البلدين خلف أسوار خطابهم السياسي ،والتشديد على وعودهم بتحقيق نصر
م��ؤزّر على اآلخ��ر ال يمكن تحقيقه في األف��ق المنظور» .وأض��اف انّ الطرفين «استخدما الوضع الراهن المتوتر
كسالح لدرء اإلجابة عن األسئلة الصعبة حول مسألة الشرعية أو لحرف أنظار شعبيهما عن األزمات االجتماعية
واالقتصادية» .واردف انّ ع��ددا ً من المنظمات األهلية والشخصيات الوطنية برزت في أذربيجان تنادي بتسوية
سلمية للصراع «لكن اآللة اإلعالمية حاصرتها واتهمتها بإلحاق العار» في مسار البالد.
nagorno-karabakh-conflict-entrenched-/05/http://www.fpri.org/2016
/nationalistic-propaganda

تركيا

اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق االدنى تقديم رئيس ال��وزراء التركي ،احمد داوود اوغلو ،استقالته بأنها
«تجسيد لتكثيف السلطات بين أيدي الرئيس رجب اردوغ��ان» ،وال��ذي من المتوقع ان يسعى الستصدار قرار من
المؤتمر العام المقبل لحزب العدالة والتنمية «إلعداد استفتاء يترجم رغبته في تعديل الدستور التركي يلبّي طموحاته
بتجسيد سلطة تنفيذية ورئاسة مطلقة ...محاججا ً انّ جذوره تمت ّد عميقا ً في تاريخ البالد».
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkeys-kingerdogan-after-davutoglu

ترامب

كلينتون

تأييدها لترامب متوعّ دة بمواجهة الشق
البحثي والبيانات الخاصة بالناخبين
التي تتح ّكم بها معاهد استطالعات
ال��رأي .ع�لاوة على ذل��ك ،يمتلك الحزب
الجمهوري آلياتها الخاصة المتطورة
لجمع وتمحيص وتحليل البيانات ،في
مواجهة اآللية المتطورة ايضا ً لخصمها
الحزب الديموقراطي.
زها ترامب مطلع االسبوع الماضي
بأحدث استطالعات الرأي التي رأت ثالثة
مؤسسات مختصة بأنّ الفارق بينه وبين
السيدة كلينتون يتضاءل باضطراد،
وربما سيتالشى مع مرور الزمن.
اما في بعض الواليات «الحرجة»،
بالغة األهمية لفوز ايّ من المرشحين،
اوهايو وبنسلفانيا وفلوريدا ،فقد أظهرت
استطالعات الرأي انّ الفارق بين ترامب
وكلينتون ال يتعدّى  ،%2والتي عادة ما
تحسب ضمن نسبة احتمال الخطأ في
علم اإلحصاء.
م��ا ت��ق �دّم م��ن م�لام��ح حملة ترامب
االنتخابية قد يجد أرضا ً خصبة لتب ّنيها،
او بعض خصائصها ،في دول أخرى،
ال سيما في دول االتحاد االوروب��ي ،كما
جرى مع رئيس وزراء بريطانيا األسبق
توني بلير في استنساخ أه ّم خصائص
حملة ال��رئ��ي��س بيل كلينتون ،مطلع
التسعينيات.
في ّ
شق التكلفة المادية ،ونظرا ًالتساع
الرقعة الجغرافية في أميركا ،أصبح
من المعتاد صرف ك ّل من المرشح ْين ما
ينوف على مليار دوالر ،كما فعل الرئيس
أوباما في حملته الثانية ،في إدارة حملة
تقليدية تستند الى البيانات واللوائح
االنتخابية .فما بال حال ترامب الذي
ينفق مبالغ زهيدة بالمقارنة ويمضي من
فوز الى آخر.
العامل االنتخابي المشترك ايضا ً
بين شطي المحيط األطلسي هو النبض
الشعبي العام ،إذ استثمر ترامب حالة
الغضب واإلحباط من المؤسسة الحاكمة
الى أبعد ح ّد ممكن؛ وخاطب مناصريه
ارتجاليا ً ودون خطابات معدّة مسبقا ً
او ضوابط أخ��رى ،مما يضع المراقبين
ووسائل اإلع�لام على السواء في حالة
ت��رق��ب لما ق��د ي��ص��در عنه م��ن مواقف
فورية .حقيقة األم��ر انّ خطاب ترامب
السياسي ،رغم هشاشته الفكرية وعدم
استقامته السياسية ،يلقى آذانا ً صاغية

في المجتمع ،يطرب له مؤيدوه والذين ال
يجرؤ بعضهم على التف ّوه بآراء مشابهة
او متطابقة.
ف��ي س��ي��اق اس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي،
سجلت المؤسسات المعنية بقياس
النبض الشعبي إحجام أع��داد متزايدة
م��ن الناخبين ع��ن المشاركة ف��ي تلك
االستطالعات ،األمر الذي يضع عقبات
إضافية امام االستراتيجيات االنتخابية
التقليدية للتوقف عند الميل العام.
وه��ن��اك م��ؤش��رات ح��ي��ة ع��ل��ى إح��ج��ام
قطاعات من الناخبين في دول مثل فرنسا
التقيد بقواعد اللعبة التقليدية ،واالتعاظ
بتجربة ترامب الخالية من ايّ قيود ،مما
دفع الحزب اليميني «الجبهة الوطنية»
الى واجهة المشهد السياسي بصرف
النظر عن حظوظه في الفوز الحاسم.
رئيس ال���وزراء البريطاني ،ديفيد
كاميرون ،أشاد بحملة ترامب ونجاحاته
المتعدّدة ،رغ��م تصريحاته السابقة
المناهضة لمواقف ترامب .وقال كاميرون
«ايّ فرد يستطيع تح ّمل السباق الرئاسي
غير العادي ،وترؤس حزبه لالنتخابات
العامة ،يستحق احترامنا بك ّل تأكيد».
عمدة بلدية لندن المغادر لمنصبه،
بوريس جونسون ،يتزعّ م بصورة غير
رسمية الحملة الشعبية المطالبة بخروج
بريطانيا من قيود االتحاد األوروب���ي،
وأعرب عن مناهضته لتصريحات ترامب
خاصة تلك المتعلقة بفرض قيود على
المسلمين .بيد انّ اآللية التي يوظفها
جونسون لتحقيق هدف الخروج تحمل
بصمات ميدانية من حملة ترامب ،خاصة
ف��ي بعد استثمار الغضب الشعبي
المناهض لهيمنة بروكسل على القرارات
االوروب��ي��ة – في مشهد م��واز لمناهضة
م��ؤ ّي��دي ترامب للسلطة المركزية في
واشنطن .كما انّ الناخب البريطاني
ينتابه القلق من مسألة تزايد المهاجرين
وقضايا أخرى تح ّمل مسؤولية التدهور
للمؤسسة الحاكمة.
ف��ي ه���ذا ال��ش��أن ،ينفق المعسكر
البريطاني المؤيّد للبقاء في االتحاد
االوروبي أمواال ً طائلة لتسويق برنامجه،
بمعدالت تفوق ما ينفقه الفريق اآلخر
كثيراً .استطالعات ال��رأي البريطانية
تشير الى تف ّوق الفريق األوروبي بنسبة
ضئيلة ،حتى اللحظة.
وتجد استراتيجية ترامب أصداءها

أيضا ً في ايطاليا التي تتنامى فيها حركة
مناهضة االت��ح��اد األوروب���ي ،يتزعّ مها
رئ��ي��س «العصبة الشمالية» ،ماتيو
سالفيني ال��ذي التقى ترامب شخصيا ً
الشهر الماضي ف��ي فيالدلفيا وخ�لال
انتخابات بنسلفانيا التمهيدية .تشير
االس��ت��ط�لاع��ات األول��ي��ة انّ «العصبة
الشمالية» تتمتع بدعم شعبي يتراوح
بين  15ال��ى  %30في شمالي البالد
والتي تض ّم مدينة ميالنو األكبر حجما ً
وثراء في إيطاليا.
ق��د يشكل ص��ع��ود ت��رام��ب إل��ه��ام�ا ً
لزعامات طموحة رغم تواضع قدراتها
في بلدان خارج الجغرافيا األميركية.

أزمة الحزب
الجمهوري ذاتية

ب���داي���ة ،ت��ب��اي��ن��ات ق��ي��ادة ال��ح��زب
الجمهوري تنتمي لتيار المحافظين
الجدد والمحافظين األش��� ّد عنصرية،
وغاب عن المشهد ايّ صيغة «معتدلة»
حتى بمقاييس الحزب نفسه ،ناهيك
عن شخصيات تتمتع بالرؤية والخبرة
الدولية.
في ذروة انتصاراته االنتخابية ،أقدم
دون��ال��د ترامب على استحداث عملية
اغتيال الرئيس األسبق جون كينيدي
في الوعي الجمعي «بالزعم» انّ والد
المرشح تيد كروز ،رافائيل «متو ّرط مع
(الجاني) لي هارفي اوزوالد في اغتيال
الرئيس كنيدي» .ربما نفخ ترامب في
هذه الزاوية من باب االجتهاد للنيل من
منافسه الذي كان يتوعّ ده بجولة قاسية
داخل المؤتمر الحزبي.
بيد انّ «االتهام» قد يخرج من باب
التكهّن ال��ى حيّز المعلومات .اذ أقدم
المرشح تيد ك��روز على االنسحاب من
السباق مباشرة بعد توجيه ترامب
االتهام إلى عائلته ،ورغبة «المؤسسة
األمنية» إقفال الباب سريعا ً على إعادة
فتح ملف االغ��ت��ي��ال ،كما يُعتقد ،بعد
تسييجه بجدار سميك من السرية لما
ينوف عن نصف قرن من الزمن ،بمباركة
اإلدارات الرئاسية المتعاقبة.
لسنا في معرض الخوض في حقيقة
االتهام ،وان كان البعض يرجح مصداقية
بعض جزئياته ،ال سيما انّ ترامب استند
الى مقالة نشرها ضابط االستخبارات
السابق في «سي أي آي» ،واين مادسين،
منتصف شهر نيسان الماضي ،يلقي
فيها مزيدا ً من الضوء على تو ّرط وكالة
االستخبارات المركزية وعمالئها من
أص���ول كوبية المقيمين ف��ي فلوريدا
والواليات الجنوبية ،ومنهم رفائيل كروز
الذي جمعته بأوزوالد صورة فوتوغرافية
منشورة قبل عملية االغتيال.
الهدف كان إض��اءة بعض «خفايا»
الصراعات الحزبية في قيادة الحزب
الجمهوري ،مقابل م��ا يمثله ترامب،
وال��ت��ي ي��رج��ح إن��ه��ا م��ارس��ت ضغوطا ً
شديدة وقاسية على المرشح تيد كروز
إلعالن انسحابه غير المتوقع في العرف
االنتخابي .ومن ناحية أخرى وربما األه ّم
موقع ترامب «صعب المراس والتنبّؤ»

في صفوف الحزب الجمهوري .وعليه،
سارع رئيس الحزب ،رينس بريباص،
إلى اإلعالن عن انّ ترامب أضحى مرشح
الحزب «المفترض» ،وهو الذي تصدّر
سابقا ً الحملة الواسعة إلقصاء ترامب
وإيجاد البديل داخل أروقة المؤتمر لقطع
الطريق على ترشح ترامب.
اضطراب قيادات الحزب الجمهوري
خ��رج م��ن ب��اب التكهّنات ال��ى العلن،
وانتهت الجولة االول��ى بطلب قيادات
الكونغرس و ّد ترامب ولقاءه في مبنى
الكونغرس نهاية األسبوع الماضي.
بعض القيادات النافذة ،آل بوش
مثالً ،رفضت دعم او تأييد ترامب ،كما
ص ّرح بذلك علنا ً المرشح السابق جيب
ب��وش ،وت�لاه األب واألخ ج��ورج بوش.
عند هذا المفصل الها ّم تنبغي إعادة النظر
بشكل جا ّد باالتهام الذي ساقه ترامب
للمتو ّرطين باغتيال الرئيس كينيدي،
علما ً انّ بوش األب له باع طويل في تب ّني
عمالء وكالة االستخبارات المناهضين
للرئيس الكوبي فيديل كاسترو ،وكذلك
بعد ان أصبح رئيسا و«ن��ج��ات��ه» من
خيوط فضيحة إيران – كونترا.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،شعبية ت��رام��ب في
ازدي��اد مضطرد كما أوردتها شبكة (ان
بي سي) للتلفزة استنادا ً الى استطالع
للرأي نظمته حول المسألة .وقالت انّ
نحو  %85من الناخبين الجمهوريين
والذين يميلون لدعم مرشح جمهوري
سيص ّوتون لصالح ترامب ،بالتزامن مع
تتويجه لنجاحاته األخيرة قبل انعقاد
مؤتمر الحزب.
أمام هذا المشهد المليء بالمفاجآت من
مرشح «تصعب السيطرة عليه» ،ستدنو
بقية قيادات الحزب الجمهوري تدريجيا ً
نحو ت��رام��ب وتأييده ف��ي االنتخابات
العامة المقبلة ض ّد منافسته هيالري
كلينتون .ال شك انّ قلة من اولئك القادة
والنخب الفكرية سيتر ّفعون عن تأييد
ترامب تحت ايّ ظ��رف ك��ان ،بيد انّ ما
تبقى من هيبة وآلية الحزب الجمهوري
ستصطف خلفه ،ال سيما انّ كلينتون
تعاني من عزلة داخ��ل قواعد الحزب
الديمقراطي وإقالع قطاعات معتبرة من
الناخبين عن تأييدها.
يُ��ض��اف ال���ى ذل���ك ع��ام��ل إمكانية
تقديمها للمحاكمة على خلفية مراسالتها
االلكترونية إب��ان فترة توليها وزارة
الخارجية بمعزل عن اإلجراءات المتبعة،
كما يشيع خصومها .في هذه الحالة ،قد
يبرز المرشح بيرني ساندرز مرشحا ً عن
الحزب الديمقراطي في مواجهة دونالد
ترامب .الخارطة االنتخابية تشهد تبدّالت
وانقالبات متعدّدة في معظم مراحل
االنتخابات العامة السابقة :ديمقراطيون
لدعم رونالد ريغان؛ جمهوريون «قد»
يصطفون لمعسكر كلينتون نكاية
بمرشح الحزب الجمهوري المنتظر.
المفاجآت السياسية على األب��واب
ومفتوحة على عدة احتماالت .العبرة
في العمل السياسي ،كما القول األميركي
المأثور «أسبوع من الزمن يمثل دهرا ً في
السياسة».

