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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

بع�ض ما جناه �أردوغان
من فتح الحدود �أمام الإرهابيين

االنق�سامات تع ِّكر �صفو الحزب الديمقراطي وم�ستقبله

} حميدي العبدالله
في تقرير نشره «معهد واشنطن» بتاريخ  17أيار أع��دّه «محلل الشؤون الدفاعية في مركز
إيدام» الذي مق ّره اسطنبول ،والذي شغل أيضا ً منصب أستاذ زائر سابق في كلية الدفاع التابعة
لحلف األطلسي» ،وقد حصل على درجة الدكتوراه من «معهد البحوث االستراتيجية» في كلية
الحرب التركية .تض ّمن التقرير ج��ردة حصرية لما قام ويقوم به تنظيم «داع��ش» عبر الحدود
التركية .تض ّمنت الجردة وقوع « 70هجوماً» منذ كانون الثاني الماضي ،ووصف هذه الهجمات
بأنها هجمات «عابرة لألراضي التركية» أسفرت الهجمات عن مقتل ما ال يقل عن  21شخصاً،
وإلحاق أضرار نفسية جسيمة ،و«تعطلت الحياة اليومية في مدينة كليس الحدودية إلى حد كبير».
معروف أنّ كليس هي أول مدينة تركية عمد الرئيس رجب طيب أردوغ��ان إلى إقامة مخيم فيها
الستقبال الجئين سوريين ،حتى قبل أن يكون هناك الجئ سوري واحد.
طبعا ً البحث مك ّرس ليس فقط للحديث عن مجمل األخطار التي تسبّبت بها سياسة أردوغان،
إنْ لجهة تدهور عالقات تركيا مع دول الجوار ،أو لجهة عودة المواجهة المسلحة مع األكراد ،حيث
بلغ ضحاياها مئات القتلى وآالف الجرحى ،وتح ّولت مدن بكاملها إلى ساحات حرب مثل مدينة
نصيبين بعد استئناف القتال ض ّد حزب العمال الكردستاني ،على خلفية رفض تركيا لسلوك
وحدات الحماية الكردية في سورية وعدم تعاونها مع النظام التركي ومع الجماعات السلفية أو
المرتبطة باالستخبارات التركية.
التقرير محصور في ما أسماه الباحث «حرب االستنزاف التركية مع تنظيم الدولة اإلسالمية
(داعش) :تهديد الصواريخ» .وفي هذا السياق ال يعتقد الباحث أنّ األضرار التي ألحقها «داعش»
بتركيا محصورة بالوقائع التي أشار إليها ،بل إنّ ثمة أخطارا ً أخرى تنتظر تركيا .وفي هذا السياق
أشار بصورة خاصة إلى خطر «القدرات الصاروخية لدى تنظيم داعش» .يقول الباحث« :حصل
تنظيم الدولة اإلسالمية على غالبية ترسانته من صواريخ الكاتيوشا من خالل استيالئه على
هذه األنظمة من القوات الحكومية في سورية والعراق» .وبديهي أنه لو لم تفتح تركيا أردوغان
حدودها أمام المسلحين من ك ّل أنحاء الدنيا الذين التحقوا بتنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات
لما تم ّكن «داعش» من االستيالء على األسلحة من الجيش السوري والعراقي ،والحصول على
هذه الترسانة التي باتت تهدّد تركيا اآلن حسب الخالصات واالستنتاجات التي توصل إليها
الباحث .يؤكد الباحث «يستند المنطق التكتيكي الكامن وراء حملة الصواريخ قصيرة المدى التي
يشنّها التنظيم ض ّد تركيا على تنقل القوة النارية وتركيزها ...مما يجعل حمايتها أسهل بكثير عن
طريق التنقل السريع» ويختم قائالً« :على الرغم من أنّ تهديد الصواريخ التقليدية يتسبّب بالفعل
بمشاكل ضخمة ،إال أنّ أنقرة لم تواجه بعد أسوأ السيناريوات» ،ويشير هنا بصورة خاصة إلى
احتمال استخدام أسلحة كيماوية من قبل «داعش».

«العربية» وداع�ش والن�صرة
ـ ق ّررت أميركا مالحقة قناة «المنار» كمنظمة إرهابية بمعزل عن حزب الله وتهمتها الوحيدة طبعا ً وفقا ً
للقرار التحريض على العنف ض ّد «إسرائيل» ،ولذلك منعت «المنار» من استعمال األقمار الصناعية في العالم
كله تقريباً؟
ـ داعش والنصرة مص ّنفان إرهابيّين عند األميركيين والتبرير للتصنيف هو قتل المدنيين وإرتكاب المجازر
بحقهم ،من ك ّل دين ولون وعرق وجنسية ،فهل تتابع واشنطن اإلعالم الذي ير ّوج لهما؟
ـ فضائيات علنية تخرج من السعودية تتب ّنى داعش والنصرة علنا ً باسم الدفاع عن االنتماء للوهابية
والعداء للشيعة وإيران وحزب الله.
ـ من يتابع قناة «العربية» يراها في العراق مع داعش ض ّد الحشد الشعبي وفي سورية مع النصرة ض ّد
الجيش السوري ،فهل ال يراها األميركيون؟
ـ يعرف األميركيون أن ال حرب على داعش بال الحشد الشعبي ،وأن ال حرب فعلية على النصرة بال الجيش
السوري ،وأنه يكفي التحريض على الحشد الشعبي والجيش السوري لتقديم الدعم لداعش والنصرة.
ـ اميركا فعّ الة فقط لحساب إسرائيل ،أما اإلرهاب الحقيقي فال مشكلة في انتشاره تحت عيونها.
ـ العربية قناة داعش والنصرة تحت عين أميركا...

التعليق السياسي

�سورية والإرهاب معركة حياة �أو موت
} د .خيام الزعبي*
نتيجة الهتمامي باألزمة السورية المثيرة للجدل واالختالف ،والتي شغلت السياسيين وعلماء
االجتماع في مختلف أنحاء العالم ،رأيت من المفيد أن أختار هذا المحور «اإلرهاب لن يوقف النصر»،
كون سورية اآلن تخوض معركة من أجل مصير األمة كلها ،فالجيش العربي السوري يخوض هذه
المعركة ،وهي معركة ال تحتمل أيّ فشل ،والرئيس األسد أفشل بإسقاطه المؤامرة مخططا ً خارجيا ً
ال يريد لسورية أن تقوم لها قائمة ،فاالستنزاف الذي تقوم به القوى المتطرفة اإلرهابية استنزاف
عبثي ،ومحاولتهم استئصال لك ّل ما يمتّ بصلة لإلنسانية بسبب أفكارهم المفككة ،وما يخيف هو أن
تسارع أفكار القاعدة يتجه نحو تصاعد اإلجرام والموت ،ويتخذ طريقا ً نوعيا ً في استنزاف مقدّرات
الوطن وثرواته ،ومن هنا فاالصطفاف الوطني هو بداية الح ّل األمثل لتجفيف ك ّل منابع وروافد األفكار
والتمويل للجماعات اإلرهابية وقطع الطريق عنهم نحو تحقيق أهدافهم.
شهدت سورية فى السنوات الخمس األخيرة أكبر موجة من اإلرهاب غير المسبوق فى تاريخها
الحديث والمعاصر ،فقد انتشرت الجماعات التكفيرية المسلحة فى مختلف المناطق السورية ونفذت
عددا ً من العمليات اإلرهابية ،كما واصلت «داعش» والمجموعات المسلحة حربها اإلجرامية الدموية
الواسعة ض ّد مختلف المناطق السورية ،وما زال شعبنا السوري الصامد يواجه آلة إجرامها ،التي
تقتل األطفال والنساء والمصلين في المساجد والكنائس ،وتقترف مذابح ومجازر ض ّد اإلنسانية،
ويسقط الشهداء بالجملة ،دون أيّ رادع إنساني أو أخالقي ،وال ريب أنّ هذه الحرب الهمجية لم
تكن لتت ّم دون موافقة زعيمة الش ّر في العالم أميركا ،التي ترى فيها جزءا ً هاما ً يخدم مخططاتها
ومشاريعها وأهدافها في المنطقة الرامية إلى خلق معادالت جديدة ،وإعادة رسم خريطة الشرق
األوسط الجديد.

الجيش السوري بالمرصاد

وألنّ تلك الحرب التى تخوضها سورية ض ّد اإلرهاب هى مسألة حياة أو موت ،فقد كان الجيش
السوري بالمرصاد لتلك الجماعات ،كما تغلب الجيش السوري على وسائل خبيثة لتنظيم داعش
باستخدام أسلحة ُمح ّرمة دولياً ،ومواصل ًة تقدّمه في الحرب على اإلرهاب ،الذي تقهقر داخل أخطر
أوكاره في الشمال السوري ،في هذا اإلطار جاء العدوان على حلب بعد أن فشلت «داعش» وحلفاؤها
في تحقيق أهدافها العدوانية ،وتركيع الشعب السوري بالمزيد من القوة والبطش ،وتصفية محور
المقاومة ،إنّ التصعيد اإلجرامي الخطير يجري في ظ ّل الصمت والتواطؤ العربي والعالمي والمواقف
المتخاذلة والمتهادنة مع التآمر ،الذي ع ّرى القوى المعارضة القابعة في الغرف المكيّفة في تركيا
وغيرها من الدول الغربية ،لذلك كانت اآلمال العريضة معقودة على روسيا وإيران والدول الصديقة
باتخاذ مواقف كنا نتوقعها ،والوقوف إلى جانب المقاومة في تصدّيها لهذا العدوان ،وهذه اآلمال
والتوقعات رأيناها كيف نفذت على أرض الواقع كما في تحرير تدمر وغيرها من المناطق السورية
التي كانت تحت سيطرة «داعش».
أمام هذه الحرب الدموية هناك مقاومة وطنية شعبية فاجأت أميركا وحلفاءها من الدول العربية،
وشكلت صدمة كبيرة لهم ،واستطاعت تغيير استراتيجية المواجهة والمقاومة والتصدّي للإلرهاب،
وانطالقا ً من ذلك شدّد الرئيس بشار األسد في خطاباته المستمرة على أنّ «داعش» وحلفاءها لن
تجد على أرض سورية إال ما تع ّودت عليه سورية ،الضرب بيد من حديد ،وانّ المقاومة ستكون لهم
بالمرصاد ،وأكد على أنّ أيّ ذريعة يسوقها الغرب لن تكون مقبولة على مقاومتنا وعلى شعبنا،
وعلى الغرب وقياداته أن يتوقفوا عن بيع األكاذيب لمجتمعاتهم وللعالم ،وحيّا الجيش العربي
السوري وأبنائه ،وطمأنهم إلى أنّ المقاومة بخير وأنها تقف فی وجه العدوان بصالبة ،وعاهد بأنّ
دماء الشهيد مصطفى بدر الدين ودماء أبناء الشعب السوري لن تذهب سدى...
ب��دوره أكد وزير اإلع�لام عمران الزعبي أنّ الحرب التي تشنّ على سورية والعروبة واإلسالم
والمسيحية هي حرب على اإلنسانية بك ّل مك ّوناتها الحضارية والقومية والدينية ،ولها قوانين
وقواعد تختلف تماما ً عن ك ّل الحروب األخرى التي تشتبك فيها جيوش الدول مع بعضها أو يكون
فيها غزو كالغزو األميركي للعراق ،ومع ذلك صمدت سورية وصمد أحبة وعشاق سورية الذين
يعتقدون ويؤمنون بسورية الخير والمقاومة والثبات والصمود.
لذلك ترانا على ثقة تامة بأنه على الرغم من أنّ أميركا وبعض حلفائها في المنطقة يضعون
االستراتيجيات والمخططات ،للوصول الى أهدافهم ،ولكن ما أكثر المخططات األميركية والصهيونية
وتكسرت على صخرة مقاومتها ،وال أظ��نّ نتيجة
والعثمانية التي اصطدمت ب��إرادة الشعوب
ّ
االستراتيجية األميركية الحالية ستكون أفضل حاال ً من نتائج االستراتيجيات السابقة ،وما المقاومة
التي أصابت «داعش» بالرعب ،ليست إال جانبا ً من مقاومة الجيش العربي السوري ،فسورية ستبقى
موحدة وال يوجد مخطط في العالم يستطيع أن يمزقها أو أن يقتطع شبرا ً تحت
أرضا ً عربية سورية
ّ
أيّ عنوان كان.
مجمالً ..إنّ الشعب السوري قادر على تجاوز وتخطي أزمته ومحنته الراهنة بفضل تماسكه
ووحدته الوطنية ،ألنه يدرك جيدا ً دوره في المنطقة العربية ،وإنّ السياسات األميركية الغربية
العوراء تجاه المنطقة هي التي أدّت إلى انتشار اإلرهاب بشكل سرطاني يهدّد األمن واالستقرار
الدولي بر ّمته خصوصا ً أنّ اإلرهاب ال يعرف منطقة جغرافية وال يحدّه مكان بل يشمل ك ّل الدول وانّ
حماته سيكتوون بناره طال الزمان أم قصر وفي التاريخ شواهد كثيرة على ذلك ،وباختصار شديد
يمكنني القول ،إنّ القتل والترويع لن يغيّر حلم السوريين وتطلعاتهم إلى وطن مستق ّر آمن خال من
التط ّرف ،فالشعب السوري قادر على مواجهة مخططات اإلرهاب والمؤامرات المشبوهة وإفشالها
بوحدته الداخلية وبإرادته وجيشه العربي التي لن تستطيع ايّ قوة أو إرهاب أن تكسرها.

* كاتب سياسي

Khaym1979@yahoo.com

المنافسة االنتخابية على أشدها بين الحزبين ،وأشارت
أحدث استطالعات للرأي إلى تقدم طفيف للمرشح دونالد
ترامب على هيالري كلينتون ،بصرف النظر عن الفارق الهائل
في الكفاءات الذاتية بينهما ،األمر الذي عزّز فرص ترامب في
ممارسة نفوذ أكبر على قادة الحزب الجمهوري .في الطرف
المقابل ،استمرار المرشح بيرني ساندرز ومراكمته بعض
اإلنجازات االنتخابية على مستوى االنتخابات التمهيدية ش ّكل
مصدر قلق للمرشحة هيالري كلينتون.
أبرز ما شهده المسرح االنتخابي ،األسبوع الماضي،
صدام مباشر بين مناصري بيرني ساندرز مع قادة الحزب
الديمقراطي في والية نيفادا ،خالل عقد مؤتمر الحزب في
الوالية ،وما يدّعيه أنصار ساندرز بأنه محاولة متع ّمدة
لتهميش معسكرهم.
المراهنة على تصادم حادّ ،ربما داخل فريقي الحزب
الديمقراطي كانت آتية ال محالة .سيستعرض قسم التحليل
حالة االنقسام المتبلورة داخل الحزب الديمقراطي ،أسوة بما
يجري داخل الحزب الجمهوري ،وكذلك إمكانية بروز منافسة
لمرشح مستقل من خارج الحزبين قبيل إجراء االنتخابات
العامة في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

التجسس الداخلي
أميركا:
ّ
والسياسة الخارجية

استعرضت مؤسسة «هاريتاج» أساليب األجهزة األمنية
المختصة باالستخبارات الخارجية في التقاط
األميركية
ّ
ومراكمة المعلومات الناجمة عن مراقبة األميركيين داخل
البالد ،وذلك بالتزامن مع جهود الكونغرس الجارية إلعادة
بالتجسس ،المعروف بالمادة
تجديد العمل بالقانون الخاص
ُّ
 .702وأوضحت أنّ جهود المراقبة وتتبع النشاطات
اإللكترونية لألجانب عبر شبكة اإلنترنت ،خالل السنوات
السبع الماضية ،والتي تصل نسبتها إلى  25في المئة من
مجمل المعلومات االستخباراتية ،أثبتت «أهميتها العالية
كمصدر يعتمد عليه ضباط االستخبارات األميركيين
وأعوانهم» .وفنّدت المؤسسة مناهضي المادة  702الذين
«يعتبرون القانون الساري انتهاكا ً لحقوق األميركيين..
لخشيتهم أنّ البيانات المتراكمة وفق صالحيات المادة
تخص المواطنين األميركيين،
المذكورة ستضم معلومات
ّ
والتي يقاربونها بالبيانات التي ذكرها (المتعاقد السابق)
إدوارد سنودن» .وأضافت أنّ «أي مقاربة في هذا الصدد هي
مضللة ،إذ إنّ البرنامج (االستخباراتي) يع ّد حيويا ً لألمن
حدوث االنقسامات في األحزاب السياسية،
ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن مكانتها وتعريفاتها
ومصالحها المتعددة ،تقابل عادة ب��االزدراء
واالح��ت��ق��ار م��ن الشريحة ال��ق��ي��ادي��ة ،وتكال
ألصحابها كافة صنوف االتهامات بالخسة
واالنتهازية .بل هي ظاهرة مالزمة للعمل
السياسي ،وع���ادة م��ا تشير اليها اللوائح
ال��داخ��ل��ي��ة ل�لأح��زاب ال��م��ت��ع��ددة بالسلبية
وضرورة محاصرتها قبل أن تتفشى.
الحياة والسلوك اليومي داخل األحزاب قد
يؤدي إلى تعميق الشرخ ومساحة الخالفات
عند نضوج جملة من العوامل ،س��واء على
ال��ت��وج��ه ال��س��ي��اس��ي ،ب��رن��ام��ج ال��ح��زب ،أو
تحالفات ُتعقد مع شرائح على حساب أخرى
يجري تهميشها ،أو ظروف أخرى اجتماعية
وثقافية وفكرية وشخصية ربما.
تالشي القدرة على التغيير من الداخل،
مهما تعدّدت األسباب ،يُفاقم الخالف والتنافر
وي���ؤدي إل��ى ح��ال��ة ان��س�لاخ ورب��م��ا انشقاق
البعض ع��ن الهيكلية الجامعة .واألح���زاب
األميركية ،رغم ك ّل المالحظات على بنيتها
وتركيبتها وتحالفاتها ال��داخ��ل��ي��ة وغياب
العالقة التنظيمية الطبيعية داخلها ،ليست
بمعزل عن تلك اآلفة ،خاصة عند األخذ بعين
االعتبار «ميزة» خ��روج العضو بسرعة من
الحزب دون ترقب عواقب محدّدة.
المشهد االنتخابي األميركي الراهن اتسم
باتساع شقة الخالف داخ��ل صفوف الحزب
الجمهوري ،نتيجة صعود مرشح ال يدين
ل��والئ��ه ال��ت��ام للحزب وال يتقيد بسياساته
وتحالفاته .وال يزال األمر قابالً للمفاجآت قبل
وخ�لال المؤتمر العام للحزب في شهر تموز
المقبل.
سرعان من برزت الخالفات داخل الحزب
الديمقراطي إلى السطح ،األسبوع الماضي،
ع��ق��ب ص����دام م��ب��اش��ر ب��ي��ن م��ن��اص��ري كال
المرشحين ،بيرني ساندرز وهيالري كلينتون
التي تنحاز قيادة الحزب بشدة إليها «حفاظا ً
على إرث الحزب» ،كما يعتقد .الواقعة كانت
ستفرز ع��دد وه��وي��ة المندوبين المؤهلين
للذهاب للمؤتمر ال��ع��ام المقبل ،ف��ي مدينة
فيالدلفيا ،وتعمق الخالف بين الفريقين حول
بنود الالئحة الداخلية التي تتحكم بتوجهات
وتصويت المندوبين .األم��ر ال��ذي استدعى
ت��دخ��ل رج���ال ال��ش��رط��ة ل��ف��ض االش��ت��ب��اك��ات
باأليدي داخل أروقة المؤتمر ،كما تردّد ونفته
مصادر بيرني ساندرز.
ج��ذر ال��خ�لاف ب��رز ف��ي قضيتين :األول��ى،
موافقة قيادة الحزب على جملة من اإلجراءات
الموقتة التي اعتبرها مؤيدو المرشح ساندرز
بأنها ترمي إلى تهميش حضورهم ،والثانية
تمثلت في تحديد «الالئحة الداخلية» 12
م��ن��دوب��ا ً غ��ي��ر مقيدين بالتصويت ألي من
المرشحين ثبت الحقا ً أنّ  7منهم ذهبوا لتأييد
المرشحة كلينتون واألقلية الباقية لصالح
س��ان��درز ،إض��اف��ة إل��ى م��ا اع��ت��ق��ده مناصرو
ساندرز محاولة لعزل نحو  60مندوبا من
مؤيديهم ورفع صفة المندوبين عنهم.
رئيسة لجنة االع��ت��م��ادات ف��ي المؤتمر،
ليزلي سكستون ،أوضحت أنّ العدد النهائي
بلغ  64م��ن��دوب��ا ً ل��م ينطبق عليهم ش��روط
العضوية «ألس��ب��اب متعددة» ،وح��رم��وا من
فرصة الدفاع أو االلتماس لشرح موقفهم وفق
نصوص الالئحة الداخلية ،مطالبين بإعادة
التصويت .واضطرت قيادات المؤتمر تعليق
أعماله وانهـال سيل االتهامات على ساندرز
ومؤيديه.
وسرعان من تبادال االتهامات في جو غلب
عليه طابع الفوضى ،وتدخل المرشح بيرني
ساندرز ليعلن أنّ االتهامات الموجهة ألنصاره
«محض هراء» ،مناشدا ً قادة الحزب ،ال سيما
زعيم األقلية في مجلس الشيوخ عن والية
نيفادا ،هاري ريد ،ضرورة استقطاب التيارات
المتعددة ،ال سيما أولئك المنادين بإجراء تغيير
اقتصادي واجتماعي حقيقي .وأضاف ساندرز
«من الضروري لقيادات الحزب (الديمقراطي)
اإلدراك أنّ العالم السياسي قد تغير وهناك
ال��م�لاي��ي��ن م��ن االم��ي��رك��ي��ي��ن ال��غ��اض��ب��ي��ن من

القومي األميركي ويتعيّن على الكونغرس تجديد صالحية
العمل به في صيغته الراهنة».
وحذر معهد «كاتو» من توجهات هيالري كلينتون ،إن
حالفها حظ الرئاسة ،التي «ستكون أكثر قابلية الستخدام
الخيار والقوة العسكرية» لتحقيق أهداف السياسة األميركية
«وإرسالها قوات عسكرية كبيرة ،معزّزة بالعربات المدرعة
والطائرات الحربية بغية تحقيق نصر على تنظيم الدولة
اإلسالمية» .وأضاف أنّ التنظيم نجح في ترتيب بنيته التحتية
وتطوير أساليبه القتالية في حرب المدن ،وقد ينشر قواته على
مساحات واسعة لتنفيذ مهام حرب الغوار مما «سيضاعف
حجم الضحايا األميركيين ،على األرجح» .وشدّد المعهد على
أنّ الواليات المتحدة «لم تستطع وقف الهجمات اإلرهابية في
العراق أو وقف صعود الدولة اإلسالمية بعد غزوها العراق
عام  .»2003وعليه ،يمضي المعهد بالقول ،من غير المحتمل
توقع نتائج مغايرة في ظ ّل رئاسة السيدة كلينتون «خاصة
أنّ أوضاع العراق هي أسوأ حاالً مما كانت عليه ،فضالً عن أنّ
توسعت لتشمل األراضي السورية ،التي ُتنذر
رقعة االشتباك ّ
باشتباك أميركي مع المصالح الروسية هناك».

سورية

«االستراتيجية األميركية» حيال سورية والعراق كانت
موضع بحث لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية مذكرا ً
بأنّ «الواليات المتحدة تواجه خيارات سيئة اآلن والتي يكاد
يكون من المؤكد أنها أسوأ بكثير منذ بدء إدارة الرئيس أوباما
تدخالتها العسكرية» في البلدين .وأضاف أنّ اإلدارة الحالية
دأبت على «التصرف التدريجي وغير الحازم والذي رافقه ثمنا ً
عاليا ً نتيجة غياب التخطيط والتقييم السليم» .واعتبر المركز أنّ
اإلدارة الراهنة «ال زالت تراوح في خانة ردود الفعل لألحداث
أمالً في عدم المساس وتعكير صفو نهاية واليتها الحالية».
وشدّد على أنّ المطلوب ليس «المراهنة على تقطيع الوقت
والتفاوض بشأن تحقيق وقف محدود إلطالق النار أو لوقف
األعمال القتالية في سورية ،بل تجديد االهتمام بالبعد المدني
لألزمة في ك ّل من سورية والعراق ـ وكذلك األخذ بعين االعتبار
مصالح الدول الرئيسة المؤثرة مثل تركيا وروسيا وإيران
والدول العربية».

مصر

اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى المعونة
المالية السعودية المقدمة لمصر ،التي قدرها بنحو  22مليار

السياسات التقليدية واالقتصادية» للحزب.
«الظاهرة» بدأت تقلق قيادات الحزب التي
إن لم تحسن احتواءها ومعالجتها فإنها تنذر
بتبديد النجاحات االنتخابية وف��رص فوز
مرشحة الحزب ،على األغلب ،في االنتخابات
العامة ،ع ّززتها استطالعات للرأي تشير إلى
تجسير الهوة بين كلينتون وترامب إل��ى 3
نقاط مئوية لصالح األولى.
ُي��ش��ار أي��ض��ا ً إل��ى أنّ ال��س��ي��دة كلينتون
وق��ي��ادات ال��ح��زب الديمقراطي تستغل أي
ف��رص��ة م��ت��اح��ة ل�ل�إش���ارة إل���ى «خ���ط���ورة»
استمرار منافسها بيرني ساندرز في الحملة
االنتخابية ،ال سيما وهو يسلط األضواء على
مثالبها ونقاط ضعفها ويصفها بأنها «ثمة
شخصية مؤسساتية تقليدية» ،ما يسهل األمر
على منافسها الجمهوري ،دونالد ترامب ،شنّ
حملة ضدها.
نعود هنا لنذ ّكر بجذر االنقسامات الحزبية
وتدخل القيادات المتنفذة لمحاصرة حرية
التعبير وإصدار قرارات ال تستند إلى مرجعية
واض��ح��ة ،ف��ي أغ��ل��ب األح��ي��ان ،وت��ف��رده��ا في
صياغة القرار السياسي.
ّ
الشق المقابل في الحزب الجمهوري،
على
عقدت اللجنة الحزبية لوالية نيفادا مؤتمرها
أي��ض��اً ،بمشاركة نحو  1000ف���رد ،وس��ار
بسالسة تامة من دون تسجيل أي اتهامات
أو تجاوزات تذكر الختيار  27مندوب للمؤتمر
العام.
ليس من قبيل المبالغة القول إنّ انقسامات
حادة تجري في صفوف الحزب الديمقراطي،
وأش��� ّد ربما م��ن تلك الجارية داخ��ل الحزب
الجمهوري .عند إلقاء نظرة فاحصة على آخر
االنتخابات التمهيدية ،في واليتي أوريغون
وكنتاكي ،التي فاز ساندرز باألولى وكلينتون
بالثانية بنسبة زهيدة ،يتضح حجم الهوة
الفاصلة داخل صفوف الحزب .فازت كلينتون
للحظة بثماني والي��ات مقابل  20لمنافسها
بيرني ساندرز في االنتخابات التمهيدية.
وم��ا ف��اق��م ه��وة ال��خ�لاف بينهما تصريح
الناطق باسم حملة ساندرز االنتخابية بأنّ
مرشحه ينوي تقديم التماس لهيئات والية
كنتاكي يطالب فيها بإعادة فرز األصوات التي
دل��ت نتائجها المعلنة على تفوق كلينتون
بنسبة ال تتعدى  0.05في المئة من األصوات.
بلغة األرق���ام ،تتفوق السيدة كلينتون
على منافسها بمراكمتها نسبة  96في المئة
من أصوات المندوبين لصالحها ،من ضمنهم
مندوبين ف��وق ال��ع��ادة ـ مسؤولين سابقين
وشخصيات نافذة .ساندر بالمقابل يحتاج
ليفوز بنحو  64في المئة من أصوات ما يتبقى
م��ن المندوبين ،ك��ي ي��ت��ع��ادل م��ع منافسته
كلينتون ،قبيل دخول المؤتمر الحزبي.
عند النظر إلى ظاهرة الحزبين بتجرد تام
نلحظ اوجه الشبه الشديدة بينهما :المؤسسة
الحزبية عند الديمقراطيين تصطف بقوة
خلف المرشحة كلينتون ،أما التيار الليبرالي
داخ���ل ال��ح��زب ف��ي��دع��م منافسها س��ان��درز؛
الحزب الديمقراطي التقليدي المتمسك بمراكز
السلطة في واشنطن يهمش مشاركة التيارات
الليبرالية ،فضال عن تأزم العالقة التقليدية
بين النقابات العمالية ،ال��م��ؤي��دة للوضع
الراهن ،ومجموعات حماية البيئة؛ كما جسدته
صراعات المؤتمر الحزبي في نيفادا.

صدامات األمس القريب

في ذروة الحرب األميركية على فيتنام
انعقد مؤتمر الحزب الديمقراطي عام ،1968
ف��ي م��دي��ن��ة ش��ي��ك��اغ��و ،وت���� ّوج باشتباكات
ح���ادة وم��ظ��اه��رات ص��اخ��ب��ة داخ���ل وخ��ارج
أروق��ة المؤتمر بين جناحي الحزب :معسكر
ال��ح��رب م��م��ث�لاً ب��ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ه��ي��وب��رت
همفري ،والمرشح المناهض للحرب يوجين
مكارثي .انعقد المؤتمر عقب موجة طويلة
م��ن ال��م��ظ��اه��رات واالح��ت��ج��اج��ات الشعبية
ام��ت��دت رقعتها لنحو  100مدينة أميركية
القس مارتن لوثر كينغ (نيسان
عقب اغتيال
ّ
 ،)1968وأيضا ً اغتيال المرشح الديمقراطي
األبرز روبرت كنيدي ( 5حزيران) .فاز مرشح

دوالر ،بأنها فرصة ثمينة لتوجه الرئيس السيسي «إلصالح
االقتصاد المصري ،ثمنا ً لمنحه السعودية السيادة على
جزيرتين في البحر األحمر» ،التي اعتبرها «فضيحة» .وأشار
المعهد إلى معارضة شعب مصر القوية وتنظيمه «مظاهرات
ضخمة لم تشهدها القاهرة منذ سنوات ،مطالبا ً بإسقاط
النظام ،ما ينذر بأنّ مصر تتجه نحو انهيار اقتصادي».
وأضاف أنّ الرئيس السيسي «بذل جهودا ً متضافرة لتشجيع
االستثمارات األجنبية ،بيد أنه لم يعالج مشاكل االقتصاد
البنيوية واألساسية في مصر ،وأهمها الدور المتضخم للقوات
العسكرية في النظام المالي ـ وسيطرتها على نحو  30في
المئة» من مرافق االقتصاد .وحثّ المعهد «واشنطن وصندوق
النقد الدولي عدم السماح للسيسي بهدر فرص إصالح أخرى،
إذ أنّ األزمة االقتصادية المصرية لن تهدأ قريبا ً إال إذا تبنّت
القاهرة» جملة من اإلصالحات تشمل «تخفيض رواتب القطاع
العام».

تنامي «القاعدة»

أشار المجلس األميركي للسياسة الخارجية إلى نمو حجم
ونفوذ تنظيم القاعدة األمر الذي يدل عليه «النجاحات الميدانية
التي حققتها «جبهة النصرة» في سورية والتي تعود في جزء
كبير منها إلى القدرة على تدفق مجندين جدد ،ما يد ّل على أنّ
معرفتنا بظاهرة المقاتلين األجانب هي غير كافية وفي حالة
ُيرثى لها» .وأضاف أنّ «المستفيد األول من تمدُّد جبهة النصرة
هو تنظيم الدولة اإلسالمية ،بيد أنه ليس الوحيد ،ما يعني أنّ
تنظيم القاعدة يحسن استغالل الفرصة في وقت الشدائد،
وتحركاته األخيرة في سورية تد ّل على جهوده في إعادة
تنظيم صفوفه وبنيته التحتية» .وخلص بالقول إنّ «شبكة بن
الدن تتأهب لعودة» جديدة على المسرح اإلقليمي.

إيران

لفت معهد المشروع األميركي األنظار إلى ما اعتبره
«تدهور االستراتيجية اإليرانية في العراق ،الذي يشهد إذكاء
مشاعر القومية العراقية واستياء عارم عابر للطيف العرقي
والطائفي» ضدها .واستطرد بالقول إنّ ايران «ليست مسؤولة
عن مستويات الفساد المذهلة» في الحكومة العراقية ،بيد أنّ
تأييدها لعدد من الشخصيات السياسية عزّز اإلدراك العام بأنّ
إليران يد في فشل أداء الحكومة العراقية» .كما لفت األنظار
إلى عودة «االنتهازي مقتدى الصدر ليستثمر حالة الغضب»
الشعبي.

«السلطة» هيوبرت همفري على الرغم من
عدم ف��وزه في أي من االنتخابات التمهيدية
للحزب ،بينما فاز منافسه مكارثي بأغلببية
االنتخابات.
أح��د كبار أعمدة الحزب الديمقراطي في
شيكاغو وعمدتها ،ري��ت��ش��ارد دي��ل��ي ،سخر
ليس ط��اق��ات المدينة األمنية فحسب ،بل
استغل اللوائح الداخلية للحزب للقصاص
من منافسي «السلطة» ،واشتبك رجال األمن
والمتظاهرين خارج مبنى المؤتمر.
إصرار قيادات الحزب على ترشيح همفري
أح���دث ش��رخ��ا ً واس��ع��ا ً ف��ي أوس���اط القواعد
الحزبية والتنظيمات الطالبية المناهضة
للحرب والتجنيد اإلجباري ،بيد أنه استعاد
عافيته م��ت��أخ��را ً قبيل إج���راء االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية ف��ي شهر تشرين ال��ث��ان��ي ،وكلفه
خسارة البيت األبيض للمرشح الجمهوري
ريتشارد نيكسون.
استحضرت السيناتور دايان فاينستاين
حادثة ذلك المؤتمر لتنذر أقرانها في قيادة
الحـزب الديمقراطـي باننـا مقبلـون على
«تكرار تجربة عام  1968مرة أخرى» .يُشار
أيضا ً إلى أنّ صيغة «المندوبين فوق العادة
ـ سوبر» ت ّم إقرارها عام  1972لحرمان أي
مرشح م��ن خ��ارج سياق السلطة ،مكارثي
وج��ورج ماكغفرن الحقاً ،من الفوز بترشيح
الحزب.
السؤال المركزي في ذهن قيادات الحزب هو
كيف سيصوت مؤيدو ساندرز في االنتخابات
العامة ،مع إدراكهم تالشي الحمية والحماس
لمرشحة الحزب المفترضة .تعتقد أغلبية
القيادات أنّ القسم األكبر من مؤيديه ستصوت
لصالح كلينتون ،وإن على مضض .المؤشرات
الشعبية الراهنة ّ
تدل على قسم ال يستهان به
من الناخبين الديمقراطيين «قد يرتد» عن والئه
ويصوت لصالح ترامب ،نظرا ً لتقارب مواقفهما
النقدية للمؤسسة الحاكمة التقليدية.
تجدر اإلشارة أيضا ً إلى أنّ تلك الشريحة
تقطن واليات هامة وعادة ما تحسب في صف
الحزب الديمقراطي :بنسلفانيا ،متشيغان،
إيلينوي ،أوه��اي��و ،ويسكونسن .وإن حالف
الحظ جهود ترامب في تلك الواليات ،وأخرى
في الساحل الشرقي الليبرالي ع��ادة ،فانه
سيفوز باالنتخابات الرئاسية .يضاف إليها
أول��ئ��ك الناخبين المصنفين بالمستقلين
ال��ذي��ن ي��ن��ظ��رون إل���ى كلينتون بكثير من
االزدراء والرفض ،والذين يعول ترامب على
استقطابهم بكثافة .وقد ع ّزز االحتمال األخير
استطالع للرأي أجرته شبكة (أن بي سي)
للتلفزة أشارت فيه إلى تقدم ترامب بنسبة 8
في المئة بين أصوات المستقلين.

آفاق بروز حزب جديد

ب���داي���ة ،ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أنّ ال��ن��ظ��ام
السياسي األم��ي��رك��ي ج��رى تصميمه بدقة
ليحول دون بروز تيارات مستقلة عن النخبة
الحاكمة مهما فعلت من استقطاب وح��راك
جماهيري .وتشترط اللوائح االنتخابية نيل
المرشح عن حزب «ثالث أو مستقل» نسبة
ال يق ّل مجموعها عن  20في المئة من أصوات
الناخبين في عموم الواليات المتحدة.
بيد أنّ العقبات «القانونية» لم ُتفلح في
تصميم البعض للترشح ،أهمها حزب الخضر
بمرشحه السابق م��ن أص��ول عربية ،رال��ف
نادر عام  ،2000ومحاولة الثري روس بيرو
عامي  1992و  1996على التوالي ،وآخرين.
وأقصى ما توصل إليه المرشح بيرو هو نيله
نسبة  18في المئة.
عند ك ّل موسم انتخابي تتجدّد الدعوات
المطالبة ب��ب��روز ح��زب آخ��ر يمثل شريحة
أكبر من المهمشين ،وال��ذي إن حالفه الحظ
سيستقطب عناصره م��ن صفوف الحزبين
الرئيسيين :الديمقراطي والجمهوري.
في هذا الصدد ،ناشد دونالد ترامب منافسه
بيرني س��ان��درز على االنفصال ع��ن الحزب
الديمقراطي وال��ت��رش��ح كمستقل طمعا ً في
تشتيت والءات جمهور الحزب ليفوز األول
بنسبة ُمرضية.

ق��ن��اة (ف��وك��س ن��ي��وز) ،ال��ن��اط��ق��ة بلسان
ال��ش��رائ��ح المحافظة واألش���� ّد عنصرية في
المجتمع األميركي ،أعربت عن اعتقادها بأن
نسبة  61في المئة من الناخبين األميركيين
يؤيدون المرشحة هيالري كلينتون ،استنادا ً
إل��ى اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي اش��رف��ت على إج��رائ��ه
منتصف األسبوع الماضي ،بزيادة  3في المئة
عن استطالع سابق ،كما قالت .مقابل  56في
المئة يناهضون ت��رام��ب ،م��ا ي��ع��ادل تقلصا ً
من االستطالعات السابقة التي أش��ارت إلى
معارضة  65في المئة قبل شهرين.
أما مؤيدو كلينتون فقد انخفضت نسبتهم
م��ن  39ف��ي المئة إل��ى  37ف��ي المئة ،مقابل
ارتفاع شعبية ترامب من  31في المئة إلى 41
في المئة عن الفترة عينها.
بلغة األرق��ام المجردة ،هناك تربة خصبة
لبروز تيار أو حزب ثالث يتخطى الحواجز
التقليدية ،ب��ي��د أنّ ال��م��ع��وق��ات والعقبات
الموضوعة بعناية تعسر المهمة ف��ي ظ ّل
سريان قواعد اللعبة الراهنة ،على الرغم من
إشارة بعض استطالعات الرأي المفرج عنها
تأييد نحو  21في المئة من الناخبين لحزب
بديل.
هوية الحزب «البديل» ليست محصورة
بتيار الليبراليين داخل الحزب الديمقراطي
فحسب .إذ ب��رز ع��دد من أقطاب المحافظين
ال��ج��دد ،وال��ذي��ن ت��ص��دّروا مشهد ال��غ��زوات
والحروب العسكرية في عهدي الرئيس جورج
بوش االبن ،يعملون على هذا الصعيد ايضا
بغية «تحفيز الناخبين المحافظين الحضور
والمشاركة بقوة» في الجولة المقبلة .من بين
األسماء المتداولة المرشح الجمهوري السابق
ميت رومني ،والسيناتور المحافظ عن والية
أوكالهوما توم كوبيرن.
ّ
الشق العملياتي ،ليس هناك متسع من
في
الوقت يحفز أي مرشح طامح المضي في ذلك
الطريق ،إضافة لما قد يعترض المرشح من
عقبات «إجرائية» إلدراج اسمه على لوائح
االقتراع .عالوة على ذلك فإنّ أي قابل للعرض
يخاطر بمساره السياسي وسمعته داخ��ل
الحزب الجمهوري نفسه ،وما عليه إال االقتداء
بما أصاب المرشح السابق رالف نادر الذي
«ك��ان» يحظى بمكانة مرموقة داخل أوساط
الحزب الديمقراطي ،وسرعان ما ت ّم إقصاؤه
والتخلي عنه .كما تعود الذاكرة االنتخابية
بين الجمهوريين إل��ى المرشح الجمهوري
السابق ج��ون أن��درس��ون ،ع��ام  ،1980في
سباق ثالثي بينه وبين رونالد ريغان وجيمي
كارتر.

عودة إلى ترامب

تقدم ترامب في استطالعات الرأي أضحى
من المسلّمات في المرحلة الحالية ،خاصة
عقب ميله لح ّل الخالفات م��ع ق��ادة الحزب
ال��ج��م��ه��وري راف��ق��ه��ا ت��راج��ع ح���دة الخطاب
السياسي المعادي له.
شعبيته إلى ازدياد مضطرد بلغت  45في
المئة مقابل  42في المئة لصالح كلينتون في
أحدث استطالع أجرته قناة «فوكس نيوز»،
وتفوقه بنسبة  5في المئة على منافسته وفق
استطالع أج��راه معهد راسموسن ،وتفوقه
ال��ب��ارز بين الناخبين البيض عليها أيضاً.
استطالع «فوكس نيوز» ،أفاد بميل نحو 11
في المئة من أنصار بيرني ساندرز التصويت
لصالح ترامب.
اس��ت��ن��ادا ً إل��ى تلك الفرضيات وال��ق��راءات
األولية ،باستطاعة ترامب تعديل ميزان القوى
داخ��ل صفوف الحزب الجمهوري لصالحه،
وكسب أولئك المعارضين والذين ال ينوون
الخلود إل��ى الراحة والتسبب بفوز هيالري
كلينتون.
بروز أي تيار أو مرشح عن حزب مستقل ،كما
أسلفنا ،يبدو ضربا ً من الخيال وصعب المنال،
على الرغم من تنامي التأييد الشعبي للظاهرة
وتوسيع رقعة المنافسة االنتخابية التي
يحرص الحزبان الرئيسيان على احتكارها
بينهما ،واللذين يقودان توجيه خيار الناخب
بين كلينتون أو ترامب ،ليس إال.

