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ماذا يريد النظام التركي من �سوراقيا؟

�إدارة �أوباما:
اعتراف بعد خراب الب�صرة
} حميدي العبدالله
مدير االستخبارات األميركية «سي أي آي» جون برينان اعترف
قبل عشرة أيام من انتهاء والية أوباما بأمرين على جانب كبير من
الخطورة .االعتراف األول ،تمثل بقول برينان« :إنّ إدارة الرئيس
ب��اراك أوباما أخطأت في تقييم انعكاسات أح��داث الربيع العربي»
مشيرا ً «إلى أنّ واشنطن أملت بشكل غير واقعي في أن تؤدّي تلك
األح��داث إل��ى اإلطاحة بأنظمة االستبداد وازده��ار الديمقراطية».
االع �ت��راف ال �ث��ان��ي ،تمثل بتأكيد ب��ري�ن��ان «أنّ ت��زوي��د المعارضة
السورية بالسالح كان يمكن أن ي��ؤدّي إلى عواقب أس��وأ» مضيفا ً
«أنّ المعارضة ف��ي س��وري��ة تض ّم مزيجا ً م��ن العناصر العلمانية
والمتطرفة».
بالنسبة ل�لاع�ت��راف األول ب��ات واض �ح �ا ً أنّ ال��والي��ات المتحدة
كانت داعمة «للربيع العربي» وكانت تراهن على أنّ الربيع العربي
سيقود إلى نتيجتين تصبّان في مصلحتها ،األولى تجديد شباب
األنظمة الموالية للواليات المتحدة ،وال سيما النظامين المصري
والتونسي ،والنتيجة الثانية التخلص من األنظمة التي ال ترتبط
بالواليات المتحدة ،ارتباط تبعية ،ولهذا ساهمت بإسقاط نظام
الرئيس الليبي معمر القذافي ،على الرغم مما أسماه هو «االستسالم
الوقائي» أمام الواليات المتحدة .ولكن عندما تقدم الواليات المتحدة
على تغيير أنظمة موالية لها مثل نظام مبارك في مصر ونظام زين
العابدين بن علي في تونس ،فمن البديهي أن تفكر بتغيير نظام
القذافي رغم «استسالمه الوقائي» ،وفي هذا السياق تأتي حرب
الواليات المتحدة على سورية المستمرة منذ ست سنوات .ولكن
«الربيع العربي» قاد إلى الفوضى وازده��ار اإلره��اب ،ولم يقد إلى
«س�ق��وط األنظمة االستبدادية وازده ��ار الديمقراطية» ،وبالتالي
الواليات المتحدة هي المسؤول الرئيس عما آلت إليه األوضاع في
البالد العربية.
بالنسبة لالعتراف الثاني ،واض��ح أنّ برينان يجانب الحقيقة،
فالواليات المتحدة ز ّودت بشكل مباشر وعبر األنظمة الحليفة
لها المعارضة السورية بك ّل أنواع السالح ،وكان هدفها الرئيسي
أي الدولة السورية ،ولكنها فشلت في ذلك بفعل
إسقاط «النظام» ّ
صمود الدولة والشعب السوري ،وبفضل دعم حلفاء سورية لها
وال سيما المقاومة وإيران وروسيا ،وليس ألنّ الواليات المتحدة
لم ترسل السالح إلى الجماعات المعارضة.
رب �م��ا يقصد ب��ري �ن��ان ب��األس��وأ ،ه��و فيما ل��و ت��دخ�ل��ت ال��والي��ات
المتحدة بشكل مباشر عبر غزو عسكري شبيه بغزو العراق ،أو
عمليات جوية شبيهة بالعمليات التي استهدفت الجيش الليبي.
بديهي أنّ ذلك سيقود إلى غوص الواليات المتحدة برمال حرب
أش ّد تأثيرا ً عليها من حروبها في العراق وأفغانستان نظرا ً لوقوف
حلفاء سورية إلى جانبها ،وه��ذا ما قصده باألسوأ وليس تزويد
المعارضة بالسالح.
االعتراف األميركي جاء متأخراً ،وينطبق عليه المثل الدارج «بعد
خراب البصرة».

عملية القد�س اال�ست�شهادية...
في الدالالت والر�سائل
} رامز مصطفى
أسيرا ً مح ّرراً ..شهيدا ً مقاوماً ...فادي أحمد حمدان القنبر ،ابن جبل المكبر في
مدينة القدس الفلسطينية المحتلة ،نف ّذ عملية دهس بطولية ض ّد تج ّمع لجنود
االحتالل الصهيوني في الحي االستيطاني «أرمون هنتسيف» في القدس ،حاصدا ً
بشاحنته المباركة عشرين صهيونيا ً بين قتيل وجريح .إنّ أهمية عملية القدس
االستشهادية تكمن في توقيتها ،وما حملته من دالالت ورسائل:
ـ إنّ الرهان على انتهاء االنتفاضة وإنْ خبت قليالً ،رهانٌ خاسر .فجذوة المقاومة
ستبقى حاضرة ما بقي الشعب الفلسطيني ،وما بقيت امرأة فلسطينية قادرة على
اإلنجاب.
ـ ج��اءت العملية ردا ً طبيعيا ً على الغطرسة والغلو في اإلره��اب والتطرف
الذي تمارسه حكومة نتنياهو ،والتأكيد على أنّ ك ّل تلك السياسات اإلجرامية
«اإلسرائيلية» ،لن تردع الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في المقاومة إلى أن
يتحقق دحر االحتالل الغاصب عن أرض فلسطين.
ـ انّ المقدسيين ،وهم ال ُمدار لهم الظهر ،والمتروكون فريسة لالحتالل ومستوطنيه،
يثبتون مجدّدا ً أنّ مدينتهم القدس ،ستبقى عنوانا ً للمقاومة وعاصمة االنتفاضات
الفلسطينية.
ـ إسقاط رهانات المحت ّل الغاصب على أنّ سياسة االعتقال وممارسة التعذيب
بك ّل صنوفه وأشكاله التي يمارسها بحق أسرانا لن تجدي نفعا ً في كسر إرادتهم
وعزيمتهم ،وتنال من إيمانهم بقضيتهم والذود عنها بدمائهم .فهم يخرجون أكثر
قناعة وتشبّثا ً بالمقاومة وبش ّل أشكالها وأساليبها .وعملية القدس البطولية هي
المقاومة الذكية بك ّل مفرداتها ومعانيها .وها هو إبراهيم الصالحي من األسرى
المح ّررين يمضي شهيداً ،بعد أن اقتحم جنود االحتالل منزله في مخيم الفارعة في
الضفة الغربية ،وأطلقوا النار عليه.
ُّ
تحضر الرئيس األميركي المنتخب ترامب
على مسافة زمنية ليست بعيدة من
لدخول البيت األبيض في العشرين من الشهر الحالي ،والقول له ،إنّ قطعك الوعد
للصهاينة بأن تكون القدس عاصمة لكيانهم الغاصب ،بعد نقل سفارتك إليها ،لن
يُجدي نفعا ً في نفي أنّ القدس كانت وستبقى فلسطينية.
استهداف منفذ العملية تجمعا ً لجنود االحتالل ،الذين ف ّر غالبيتهم هاربين من
مسرح العملية البطولية ،مما تسبّب في إحراج نتنياهو ،الذي وجد نفسه محشورا ً
في زاوية اتهام الشهيد القنبر على أنه من تنظيم داعش ،ومحاولة بائسة من نتنياهو
وصم المقاومة الفلسطينية بـ «اإلرهاب».
التأكيد على أنّ الكيان لن يكون بأمان أو بمنأى عن تنفيذنا لعمليات المقاومة
أينما تواجد فيه المستوطنون أو جنوده على أرضنا الفلسطينية ،وطالما بقي على
أرض فلسطين صهيونيا ً واحداً.
إنّ االلتزامات التي قطعها أو يقطعها البعض في قمع االنتفاضة أو المقاومة ستبقى
أضغاث أحالم في تمكنهم من قهر وكسر إرادة شعبنا في المقاومة واالنتفاضة .وقد
اعترفت األجهزة األمنية الصهيونية ،بأنّ العملية شكلت مفاجأة صادمة ،بسبب أننا
لم نملك معلومات مسبقة عنها.
وهي رسالة إلى المجتمعين في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني،
إنّ من يعيد االعتبار لقضيتنا الوطنية ،ويواجه تحديات االحتالل وسياساته
اإلجرامية في التهويد واالستيطان والقتل واالعتقال ،هو إنهاء االنقسام البغيض
وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية واالنتصار لخيار الشعب الفلسطيني في
المقاومة.
وقبل أن أنهي ألفت النظر لمن يعنيهم األم��ر ...كيف قرأتم كالم رئيس الوزراء
التركي ،الذي أدانّ فيه عملية القدس ،وطالب بـ «تعزيز التعاون مع إسرائيل من أجل
مواجهة اإلرهاب».

م�ستقبل الهدنة في �سورية
ـ مع بدء تطبيق أحكام الهدنة في سورية بضمانة روسية تركية انطلقت حملة
تركية سعودية تتحدّث عن إحباط إيراني والحقا ً عن مسعى إيراني سوري مع
حزب الله لضرب الهدنة بهدف التخريب على التفاهم الناشئ بين روسيا وتركيا
على حساب حلفاء موسكو «السابقين».
ـ شكلت معارك وادي ب��ردى فرصة لمنح هذه الحملة م��ادة عملية تتقدّم من
خاللها.
ـ بعد أيام من العزف على نغمة الخالف الروسي اإليراني والمعارك مستمرة
في وادي بردى والتصعيد الكالمي العلني لتركيا صار ضروريا ً تفسير عدم تحرك
روسيا للضغط لصالح الموقف التركي.
ـ إنتقلت الحملة إلى نغمة جديدة وهي ضعف روسيا ثم تواطئها واإلعتراف بأنّ
الحلفاء ال زالوا حلفاء وأنّ المعترض على ما يس ّميه استغالل الهدنة لتحقيق مكاسب
فليعلن سقوطها.
ـ تو ّرط بعض الجماعات المسلحة بالتهديد بسقوط الهدنة ثم بإعالن نهايتها ثم
ما لبثوا أن تراجعوا وأكدوا إلتزامهم.
ـ االجتماع الروسي التركي كان الفضيحة لتركيا وجماعاتها فلم يصدر إال دعوة
لتأكيد االلتزام بالهدنة فيما معارك وادي بردى مستمرة.
ـ المهزوم في حلب ال يضع الشروط وال فرصة لتصرفه كمنتصر.

التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
ق ّررت «األوبزرفر» البريطانية أنّ سبب تدهور العالقات
التركية مع أوروبا هو توجه أردوغان للتف ّرد بالسلطة،
ولم تقل أنه يعمل جاهدا ً لتنصيب نفسه سلطانا ً يحلم
باستعادة أمجاد أسالفه السالطين.
محمد بن راشد آل مكتوم يقول :لقد خانتنا تركيا بعد
ان اقتربنا من تحقيق نصرنا في سورية !...أيّ نصر أيها
الشيخ بن مكتوم؟ وهل ضاقت عليكم أمارتكم ومملكتا نجد
والحجاز فبدأتم البحث عن مدن جديدة لتوزيع أمرائكم؟
أم أنّ الحلم أكبر منكم وأنكم مجرد أدوات للتنفيذ !...نعم
صح
تقسيم سورية أو إلحاقها بالمشروع الغربي  -لو
ّ
 لكان نصرا ً م��ؤزراً ،ولكن ليس لكم بل للسادة الذينتعملون في خدمتهم ،ما تناسيتموه يا شيخ بن راشد
أن ليس ك ّل من يشارك في تنفيذ المشروع (العدوان) هو
مثلكم مجرد أداة ،تركيا أيها الشيخ لها مخططها وأهدافها
بمعزل عن تفكيركم المسطح الضحل ،تركيا ال تقف معكم
لكي تنافسوها في ما بعد على تنصيب شيوخكم أمراء
على مدن الشام والعراق ،فالسلطنة لم تنس مواقف
أسالفكم قبل قرن ،يومها تجاوزتم الخالفة وروابط الدين
لتنخرطوا في المشروع البريطاني  -الغربي ،ورغم
هزيمتها فقد ت ّم ترضية ورثة السالطين بأجزاء ثمينة
من األرض السورية ،وعهدي بك أنك لم تقرأ عنها ...إنها
الواليات التي تآمر الغرب ومنحها للطورانيين ورثة
العثمانية لتكون لهم دولة عاملة في خدمة هذا الغرب
ومخططاته المستقبلية ،هل تعرف شيئا ً عن واليات ديار
بكر وأورفه وماردين وغازي عنتاب وكيليكية الغربية...
وهل قال لك أسالفك أنها أراض سورية لم يكتف الغرب
بتقديمها جائزة لألتراك بعد هزيمتهم ،بل عملت فرنسا
بالتعاون مع بريطانيا على إلحاق لواء االسكندرون عام
 1939بتركيا خالفا ً للقوانين الدولية وشرعة عصبة
األمم وقانون االنتداب.
تكثر في هذه األيام تصريحات المسؤولين األتراك نافية
أية أطماع لتركيا في األراضي العراقية أو السورية ،بينما
ص ّرح الرئيس التركي أنه مضطر الحترام الحدود الدولية
المعترف بها رغم شعوره باأللم !...ولماذا األلم...؟ مؤكد

ألنه ما زال يؤمن بأنّ أجزاء واسعة من سوراقيا الطبيعية
ه��ي م��ن بقايا أم�لاك أس�لاف��ه ال��ذي��ن تق ّمص شخصية
أحدهم ،وال يمكن في ه��ذا المجال نسيان تصريحات
لم يمض عليها الزمن مفادها أنّ حلب كما الموصل هي
أراض تركية متض ّمنة الخط الواصل بينهما ،وأنّ بعضا ً
من أراضي محافظة إدلب تدخل ضمن هذا الخط ،وذلك
استباقا ً أليّ طرح يطالب باستعادة األراضي السورية
المنهوبة وعلى وجه الخصوص لواء االسكندرون الذي
لم تزل أوراقه عالقة في أدراج المنظمة الدولية الوريث
للعصبة.
التصريحات التركية ما هي إال تأكيد في معرض النفي،
وال ب ّد من العودة بالذاكرة إلى مواقف مشابهة في األعوام
من  1936إلى  1939وما جاء على لسان وزير الخارجية
التركي في مجلس عصبة األمم وقد كان نصها كما ورد في
تأريخ بشأن قضية الخالف على اللواء ما يلي:
10كانون األول 1936
نظر المجلس في الخالف التركي  -الفرنسي على
مصير لواء االسكندرون بعد استقالل سورية .وعرضت
تركيا اقتراحها بإنشاء دولة مستقلة فيه شأن دولتي
سورية ولبنان ،وإنشاء اتحاد فيدرالي بينها .وقد ص ّرح
وزير خارجية تركيا في هذه الجلسة بأن ليس لتركيا أيّ
مطمع سياسي في بسط سيادتها على لواء االسكندرون،
وهي ال تقصد من وراء إثارة هذه القضية سوى حماية
حقوق أبناء جنسها والمحافظة على حياتهم وحرياتهم.
ومع قليل من المقارنة يمكن اكتشاف أنّ األسلوب
ذاته ،يتك ّرر طبقا ً للظروف في محاولة التفاف على الواقع
خوف االشتباك ،وامتصاص لشكوك الرأي العام المحلي
والدولي ،أما المتابعة وتدقيق السلوك الفعلي فهي تقود
إلى منحى آخر واتجاه معاكس ،فاإلصرار على اختراق
الحدود ،واحتالل مساحات يت ّم تحديدها 5000 ،كيلو
متر مربع من األراض��ي السورية ،ثم يتط ّور الحديث
بما يفيد تجاوزها ،وبعد الباب منبج ،والرقة واإليحاء
للعالم بأنها أراض تركية يحتلها داعش  -وهو حصان
طروادة الذي صنعته ودفعت به تركيا بشهادة من أهل
الدار  -يلي ذلك عمليات إحالل يسبقها تهجير ،ليكون
تغييرا ً ديمغرافيا ً في المنطقة وبعد سنوات يقال إنّ تركيا

ترغب ضمان مستقبل مواطنيها الذين يقيمون ضمن
هذه المنطقة ،وقد يكون أغلبهم من السوريين الذين يت ّم
تدجينهم اليوم ،ومنحهم الجنسية ،ثم المطالبة بإجراء
استفتاء ،تماما ً كما حصل في اللواء السليب ،وتكون قد
مهّدت وضمنت أغلبية كبيرة ،كما فعلت في اللواء على أن
تتكفل بضمان مصالح الغرب وضمان موقفه إلى جانبها
سواء رشوة أو ابتزازاً...
 15أيار 1939
ب��دأت المباحثات الفرنسية التركية بين ماسيفلي
ووزي��ر خارجية تركيا سراج أوغلو في  15أيار 1939
وانتهت في  23حزيران  1939بالتوقيع على اتفاقية
تقضي بإلحاق لواء االسكندرون بتركيا .وأصبح يشكل
الوالية  63من الجمهورية التركية .ولم تتض ّمن هذه
االتفاقية أيّ نص يحفظ ألكثر من  130ألف عربي بقوا في
اللواء حقوقهم اللغوية والثقافية ،على النحو الذي نصت
عليه المادة  7من اتفاقية أنقرة لعام  1921بالنسبة
ألتراك اللواء.
ليس ألحد أن يقول باستبعاد مثل هذا السيناريو،
فالمواقف غير الحازمة ،والمتردّدة سوف تسمح للعدو
التركي  -وأشدّد على صفة العدو فهو لم يكن صديقا ً في
بالمضي قدما ً في عملياته،
زمن من األزمان التي مضت –
ّ
وما عملية التقارب مع سورية والعراق في السنوات
األخيرة إال من ضمن خطة مرسومة ودقيقة تشكل تركيا
أحد عناصرها الرئيسة كممثل للغرب – حلف الناتو
– وإنْ شملت الخطة هذه المرة دوال ً من عالمنا العربي
كمصدر لعنصري المال والمقاتلين المرتزقة ،وهذا ما
قام به أعراب الخليج بشكل عام ،وهو بالنتيجة ما دفع
بالشيخ بن راشد كناطق وممثل لتحالفهم ليعلن خيبة
األمل ووصم تركيا بالخيانة ،وكأنّ تركيا وقعت معهم
عهدا ً وتحالفا ً ال انفصام له بعد تطابق الغاية والهدف،
وذلك أبعد ما يكون عن الواقع ،فالغاية التركية مختلفة،
تتطابق في الهدف مع األعراب لناحية إسقاط ما يس ّمونه
«النظام ال��س��وري» كما يقولون ،أم��ا غايات األع��راب
فهي ليست من صياغتهم وإنْ كانوا يحلمون بتنصيب
حكام الواليات أو الممالك السورية وهو ما لن يكون إال
في الخيال وأقرب إلى األوه��ام وأحالم اليقظة ،من كان

سيحكم سورية هم أدوات قام الغرب واستخباراته على
إعدادها مسبقا ً وتدجينها ،وقد ال يكون صرف عليها الكثير
من خزائنه ،بل من خزائن من يعتقدون أنهم حلفاء له وفي
حقيقة األمر هم مجرد أتباع ،لكن هذه األدوات ستكون
تابعة ومنصاعة وتلتزم بتوجيهات ال��دول المشغلة
بقيادة الواليات المتحدة األميركية وحلفها (الناتو)
وهذه مجموعة واسعة ليس بينها من ال يعمل لتحقيق
وتوسيع المشروع الصهيوني على هذه األرض ،هذا ما
تدركه تركيا وترغب في استباق الزمن للحصول على
حصتها بعد فرض أمر واقع في المناطق المستهدفة ،وال
عالقة للمشروع الكردي في المنطقة ،هنا ال يمكن استبعاد
عنصر المؤامرة في اتفاق سري تركي – كردي برعاية
رئيس شمال العراق البرزاني ودفع مجموعات تؤيده
لتب ّني المشروع دون افتضاح المصلحة التركية بمعنى
اإلعالن أنّ تركيا ض ّد المشروع الساعي إلقامة كيان كردي
يمت ّد إلى المتوسط ،تعلن محاربته وتدخل لينسحب من
أمامها بعد توفير الذريعة ...وهذا ما حصل ويحصل وقد
يستم ّر لتحقيق كامل المشروع.
أن يكون من حق الدول اختراق حدود الدول المجاورة
لمجرد إعالن أنّ أمنها القومي يتع ّرض للخطر لهو سبب
بح ّد ذاته ينسف ضرورة وجود مجلس أمن دولي ويعطي
في المقابل المب ّرر للدول المستهدفة أن يكون ر ّده��ا
مشروعا ً إذ أصبح أمنها القومي مهدّدا ً فعالً وليس تحت
التهديد كاحتمال.
العراق الذي أعلن موقفا ً حازما ً من الوجود التركي
في معسكر بعشيقه وفرض على األتراك الوقوف جانبا ً
ومنعهم من المشاركة في دخول الموصل أو االقتراب منها،
ووقفت معه المنظمة الدولية ،والحقيقة أنّ موقف الدول
الكبرى كان لمصلحته ،جعل تركيا تتراجع وينسحب
أردوغان من غروره وصلفه وخطابه المتعالي ،ليبعث
بأكثر من وفد واألخير ترأسه رئيس الوزراء ثم لينتهي
األمر باتفاق على خروج القوات التركية من العراق بعد
سقوط الذرائع علما ً أنّ الشمال العراقي هو موطن ومالذ
ق��وات ح��زب العمال الكردي ال��ذي يشنّ هجمات على
القوات التركية في المناطق السورية المحتلة في ديار
بكر وماردين وغيرها.

مراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية تر�سم خريطة �سيا�سات ترامب المقبلة ()2
يستكمل مركز الدراسات
األميركية والعربية في هذه
المساهمة جهده في استعراض
أهمية ودور مراكز األبحاث
األميركية في رسم وبلورة
السياسات األميركية المتعدّدة،
والتي تناولها في دراسته السابقة
عن تلك المؤسسات ،مطلع الشهر
المنصرم ،بعنوان «إدارة ترامب
ومراكز االبحاث :المق ّربون
الجدد».

مركز الدراسات
االستراتيجية والدولية

ن��ادرا ً ما يت ّم دحض القراءة العامة لدور
«مركز الدراسات االستراتيجية والدولية»،
كأحد أه ّم معاقل بلورة السياسات الخارجية
التي تقتدي بها اإلدارات المتعاقبة والدول
األخرى.
إنتاج المركز يمكن تصنيفه بالمدرار ك ّما ً
ونوعاً ،تناول قطاعات ومواضيع متعدّدة:
قضايا الدفاع واألمن القومي؛ األمن العالمي؛
االقتصاد والطاقة؛ أساليب الحكم؛ دراسات
إقليمية م��ت��ع��ددة تعالج قضايا أفريقية
وآسيوية وأميركا الالتينية وروسيا ودول
حلف الناتو.
يشار إل��ى أنّ الرئيس األميركي األسبق
رونالد ريغان أشاد مرارا ً بالمركز وإنتاجاته
وتفضيله على ما ع��داه في دع��م سياساته
ال��خ��اص��ة بتأييد ق���وات ال��ث��ورة ال��م��ض��ادّة
وفرق الموت ،الكونترا ،في أميركا الوسطى
والالتينية .بل تصدّر المركز جهود الدفاع
«الفكري» واإلع�لام��ي عن فضيحة إي��ران -
كونترا؛ بيع إي���ران أسلحة ف��ي حربها مع
ال��ع��راق واس��ت��خ��دام ريعها ل��دع��م عناصر
الكونترا.
م��دى نفوذ المركز في أروق��ة الكونغرس
ظاهرة لك ّل عيان ،ويستخدم سياسة الباب
الدوار إذ يستقطب بعض األعضاء للعمل معه
بعد تقاعدهم الرسمي .وأوضح رئيس المركز
األسبق ،عاموس ج��وردان ،مضمون تقارير
مركزه للكونغرس بأنّ «ما يرغب في قراءته
لتصب في
هو أفكار ت ّمت صياغتها وبلورتها
ّ
سياق خطابه السياسي» ،عوضا ً عن دراسات
مكثفة وعميقة.
وزير الخارجية المرشح ،ريكس تيلرسون،
يشغل مركز عضو مجلس أمناء المركز ،مما
يؤشر على عمق النفوذ المنتظر للمركز ان
يلعبه في رسم معالم السياسة الخارجية
األميركية.
بعد إع�لان ترامب ترشيحه لتيلرسون،
أصدر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
بيانا ً أشاد فيه بقدرات األخير قائالً« :السيد
تيلرسون كان عضو في مجلس أمناء المركز
منذ ع��ام  ...2005ولعب دورا ً نشطا ً في
اإلنتاج الفكري للمركز ،بتركيز خاص على
مسألة ال��رع��اي��ة الصحية على المستوى
الدولي؛ وكان أحد مدراء برنامج هيئة المركز
لسياسات الصحة العالمية».
ف��ي م��س��ائ��ل رؤى وب��ل��ورة السياسات
الخارجية ،سينشر المركز قريبا ً سلسلة من
أحدث إصداراته بعنوان «االنتقال  ،»45يحث
فيها الرئيس المقبل وفريقه على ض��رورة
التحلي بالكياسة والواقعية وتفادي مفردات
الخطاب االنتخابي ،وتحديد معالم السياسة
المقبلة والعقيدة العسكرية «على وجه
السرعة».
ومن بين العناصر الهامة للمركز ضرورة
«طرح (ترامب) معالم رؤيته لدور الواليات
المتحدة في العالم ،تحديد مصالح األمن
الوطني؛ الوسائل التي (ينوي) استخدامها
لحماية تلك المصالح ،وبشكل خاص دور
القوات المسلحة في تلك المعادلة».
تتض ّمن السلسلة أي��ض��ا ً «ت��ح��ذي��رات»
موجهة ض ّد روسيا والصين ،مع اإلدراك التا ّم
بأنّ الواليات المتحدة بحاجة لمساعدتهما
في عدد من القضايا ،تنص على « ...روسيا
غزت بلدانا ً مجاورة والصين اتخذت خطوات
لعسكرة خطوط المالحة البحرية الدولية.
ال��والي��ات المتحدة كانت بحاجة لتعاون

الدولتين معا ً لصياغة ،ومن ثم تطبيق ،سبل
تضمن عدم انتشار األسلحة ض ّد إيران وكوريا
الشمالية».

معهد المشروع األميركي

يص ّنف المعهد ضمن فئة أب���رز مراكز
المحافظين الجدد ،ويرجح ان يحجز مقعدا ً
متقدما ً له في المرحلة المقبلة ،يعززه تصريح
لرئيس مجلس النواب الحالي ،بول رايان،
عام  2012قائال انّ المعهد يشكل «رأس جسر
لحركة المحافظين الحديثة».
يشار الى انّ الرئيس األميركي األسبق،
جيرالد فورد ،انض ّم لطاقم المعهد عقب انتهاء
واليته ع��ام  ،1976مصطحبا ً بعض أبرز
الشخصيات اليمينية مثل القاضي روبرت
بورك والصحافي البارز ديفيد غيرغين.
كما يع ّد المعهد من أنشط المراكز المؤيدة
«إلس��رائ��ي��ل» ،وق���دّم درع تقدير لبنيامين
نتنياهو ،تشرين األول عام  ،2015لجهوده
في «إث��راء االنتاج الفكري المميّز وتطوير
السياسة الرسمية».
ض ّم المعهد بعضا ً من أهم الشخصيات
السياسية والمستشارين في إدارة الرئيس
جورج بوش االبن ،منهم جون بولتون ،بول
ولفوويتز ،ريتشارد بيرل وج��ون ي��و .كما
انض ّم لفريقه السيناتور السابق ومرشح
نائب الرئاسة األسبق ،جو ليبرمان.
للمعهد ايضا ً عالقة مميّزة مع إدارة الرئيس
أوباما ،وكان من أبرز وأنشط المؤيدين لنشر
قوات عسكرية أميركية في العراق وسورية
من منطلق حاجة االستراتيجية األميركية
إلثبات التزامها باستخدام القوة لتحقيق
أهدافها .وطالب فريدريك كيغان ،أحد كبار
مدراء المعهد ،البيت األبيض «إرسال ما ال يق ّل
عن  25.000جندي أميركي للعراق وسورية،
والمرابطة الدائمة هناك».
شجع المعهد إدارة ترامب على ترشيح
جيمس ماتيس لمنصب وزي��ر الدفاع نظرا ً
«لخبرته القتالية السابقة ال��ت��ي تؤهّ له
لتبوؤ موقع فريد لمساعدة الرئيس الجديد»
في إدارة الحروب الجارية في أفغانستان
والعراق .كما يتردّد من بعض التسريبات
اختيار ترامب جون بولتون كمرشح لمنصب
نائب وزير الخارجية.
وشاطر المعهد ترشيح تيلرسون لمنصب
وزير الخارجية لألسباب عينها التي ساقتها
مؤسسة ه��اري��ت��اج بالتعويل على خبرة
المرشح إلحداث إصالحات جادّة في هيكلية
وزارة الخارجية األميركية ،ويبلغ تعداد
«موظفيها نحو  70.000شخص بميزانية
سنوية قدرها  65مليار دوالر؛» مشدّدا ً على
ماسة إلع��ادة الحيوية
انّ ال���وزارة بحاجة ّ
والنشاط لطواقمها المتعددة وترشيد عدد
موظفيها امتثاال ً للمهام المطلوب إنجازها في
عهد اإلدارة الجديدة.
التطرف وتأييد مساعي التغيير بالقوة
العسكرية من سمات فكر وإنتاج المعهد.
في العراق ،مثالً تصدّر المعهد جهود تبرير
دواف��ع شنّ العدوان على العراق والتالعب
بمضمون التقارير االستخباراتية لدعم
الغزو واالحتالل؛ بل مضى في تأييد أساليب
التعذيب المختلفة التي نفذتها إدارة بوش ،ال
سيما أسلوب محاكاة اإلغراق ،وما رشح من
معتقل ابو غريب.
ف��ي س��وري��ة ،دع���ا المعهد ال���ى تكثيف
الغارات الجوية في المسرح السوري معتبرا ً
انّ «سالح الجو (األميركي) لم يفشل هناك؛
بل لم يت ّم انخراطه ومشاركته بفعالية».
واضاف في سياق تبريره استخدام القوة انّ
«الطائرات األميركية المقاتلة تنفذ غارات ض ّد
سورية بمعدل سبع غارات يومياً ...مما يمثل
معدال ً أق ّل بمئة مرة عما فعله في العراق».
في العراق وسورية ،يشار إلى ديمومة
مطالبة المعهد صناع القرار توفير الدعم
العسكري للكرد؛ والحث على استخدام مكثف
لوحدات القوات الخاصة األميركية؛ مناشدا ً
الرئيس ترامب العمل الحثيث مع األردن
إلنشاء وتوسيع منطقة آمنة على ح��دوده
الشمالية مع سورية التي يعتبرها «أزمة
أجيال ،مستقبلها يكمن في فدرلتها».
ال يخفي المعهد ع��داءه الشديد لالتفاق
النووي مع إي��ران ،مطالبا ً الرئيس المقبل

بإلغاء االتفاق ،كما عبّر عنه صراحة جون
بولتون ،وتسديد ضربات إلي��ران لحملها
على «إنهاء دعمها لإلرهاب ،وتوفير فسحة
أوسع للمناورة األميركية حين تنضج ظروف
التفاوض بشأن الملف النووي».

معهد هوفر

تأسس المعهد عام  1919من قبل الرئيس
ّ
األميركي هيربرت هوفر ،كما يوحي اسمه،
قبل تسلمه منصب الرئاسة؛ بغية معالجة
تداعيات الحرب العالمية األول��ى وك�� ّل ما
يتعلق بها من تطورات .يعتبر المعهد من
أق���دم ال��م��ؤس��س��ات البحثية ف��ي ال��والي��ات
المتحدة ،ومق ّره في جامعة ستانفورد بوالية
كاليفورنيا .ال يعتبر المعهد من المق ّربين
للدوائر الحاكمة في العاصمة واشنطن ،بحكم
بعده الجغرافي ،بيد انه رشح العديد من أكفأ
خبرائه لمناصب عليا في اإلدارات األميركية
المتعاقبة :هنري كيسنجر؛ جورج شولتز؛
كونداليسا راي���س؛ ويليام ب��ي��ري؛ دونالد
رامسفيلد؛ مرشح الرئيس ترامب لمنصب
وزير الدفاع جيمس ماتيس؛ ورئيس القيادة
المركزية األسبق جون ابي زيد الذي انض ّم
لطاقمه عقب انتهاء خدمته العسكرية.
يتسم المعهد بميله الشديد لتأييد أجندة
المحافظين الجدد ،ال سيما في مجال السياسة
الخارجية األميركية؛ وخ��رج م��ن صفوفه
األك��ادي��م��ي العربي السابق ف���ؤاد عجمي،
المستشار السابق إلدارة الرئيس بوش.
األطر العامة التي تحكم رؤى وفكر المعهد
ض ّمنها في دراسة أصدرها عام  2015بعنوان
«استراتيجية أميركية كبرى جديدة» ،شارك
في إع��داده��ا المرشح لمنصب وزي��ر الدفاع
جيمس م��ات��ي��س .البند ال��خ��اص بالشرق
األوسط أوضح انّ «ما نحتاجه هيكلية أمن
جديدة مبنية على سياسة صائبة ،تلك التي
تسمح لنا التص ّرف بملء إرادت��ن��ا في هذا
القتال» .واضاف انّ االستراتيجية المقصودة
ينبغي ان تنطلق من «نقطة أساسية تليها
القضايا األخ���رى ،وه��ي ه��ل يخدم اإلس�لام
ال��س��ي��اس��ي مصالحنا؟ انْ ك���ان ال��ج��واب
بالنفي فما هي معالم سياستنا لدعم القوى
المضادة؟ حلفاؤنا المنتشرون عبر العالم
وفي الشرق األوسط يهبّون لمساعدتنا لكن
سياستنا لم تعرف وضوحا ً في بعدها أين
نقف في مساعي تعريف او التعامل مع تهديد
الجهاديين اإلرهابي العنيف».
في هذا السياق ،سلط المعهد جهوده على
التهديد المتخيّل للبالد نتيجة أحداث الحادي
عشر من أيلول /سبتمبر  ،2001واصدر أحد
مدراء وباحثي المعهد ،دينيش دي سوزا ،عام
 2007مخطوطته «العدو الداخلي :اليسار
الحضاري ومسؤوليته في  ،»9/11مح ّمالً ما
أسماه شريحة الليبراليين مسؤولية انتعاش
«غضب التشدّد اإلسالمي».
إي���ران احتلت ح��يّ��زا ً ب���ارزا ً ف��ي ال��دراس��ة
المذكورة باعتبارها «حالة خاصة ينبغي
معالجتها كتهديد على االستقرار اإلقليمي،
ن��ووي��ا ً وغ��ي��ر ذل���ك» .وطالبت الكونغرس
إن��زال عقوبات إضافية عليها «أث��ن��اء سير
المفاوضات».
خصص المعهد إليران مساحة إضافية
كما ّ
لتقييد تمدّدها في «لبنان والعراق والبحرين
واليمن والمملكة السعودية ،ومناطق أخرى
في المنطقة» ،معتبرا ً انّ جذورها تكمن في
السياسات األميركية الخاطئة.
وحذر باحث المعهد فيكتور هانسن اإلدارة
األميركية من «سوء تقدير حجم االنفصام بين
أقطاب النظام اإليراني ،وينبغي التعامل معه
«بالقوة وحدها» .وطالبت الدراسة الحكومة
األميركية االلتفات لتشكيل حلف مناهض
م���واز إلي����ران ع��م��اده «م��ص��ر وال��س��ع��ودي��ة
ودولة اإلم��ارات وبقية دول مجلس التعاون
الخليجي ...الذي باستطاعته دعم سياستنا
شريطة إدراك أط��راف��ه أله���داف سياستنا
الخارجية بوضوح يتعدّى مسألة برنامج
إيران النووي».

معهد أبحاث
السياسة الخارجية

انشئ ع��ام  1955تحت رع��اي��ة جامعة
بنسلفانيا ومق ّره في مدينة بيتسبيرغ بهدف

تيلرسون

كيسنجر

«تنوير ال��ق��ادة السياسيين ح��ول طبيعة
الصراع طويل األج��ل (الحرب ال��ب��اردة)...
وآليات الفوز بها» .واضاف الحقا ً الى مهماته
«ب��ل��ورة س��ي��اس��ات تتعهّد بالحفاظ على
المصالح الوطنية األميركية» ،ال سيما في ما
يخص صعود الصين والتح ّوالت داخل الدول
ّ
اإلسالمية.
من أبرز الشخصيات والكفاءات المرتبطة
بالمعهد المؤرخ المعروف بيرنارد لويس،
ال����ذي ي��ش��غ��ل م��ن��ص��ب ع��ض��و ف��ي مجلس
مستشاري المعهد ،إضافة الى وزير الخارجية
األسبق ألكسندر هيغ .وخرج من بين ثناياه
لعالم السياسة المسؤول المالي السابق في
البنتاغون ،دوف زخايم ،وآخرين من أقطاب
الفكر المحافظ.
إص���دارات المعهد تتسم بنظرة الجناح
ال��واق��ع��ي ف��ي اليمين المحافظ .وج��اء في
تقريره السنوي لعام  2012تحذير الساسة
األميركيين من اإلدان���ة الجماعية» ...ومن
الخطأ التنبّؤ بوجهة مسلك المعارضين
اإلسالميين واإلرهابيين استنادا ً الى العقيدة
اإلسالمية وحدها او حتى الفكر اإلسالمي
بمفرده» .في المقابل ،سعى المعهد إلبراز
التيار المحافظ بترويج مقولة انّ «الحضارة
األميركية أفضل من (الحضارة) االسالمية».
وذه��ب الى اتهام تنظيم اإلخ��وان المسلمين
التمثل المباشر بالفكر النازي؛ مفضالً «نشوب
حرب أهلية في مصر اآلن عوضا ً عن االنتظار
إلى حين تتوفر لإلسالميين أسلحة أفضل
وتهيئة وإع��داد مناسب»( .ادبيات المعهد
منتصف تموز /يوليو .)2012
كما انتقد المعهد مبدأ «االستثنائية»
األم��ي��رك��ي��ة ب��ش��دة ع��ام  2012م��ح��ذرا ً في
أدبياته من ذلك المفهوم الذي «يرافقه مزيد
من المتاعب وربما حتى يشكل خطرا ً أكبر من
عائداته» على السياسة األميركية .اما الثابت
في أدبيات وإصدارات المعهد فهي الدراسات
المذيلة بتوقيع أبرز الشخصيات المتطرفة:
ري��ت��ش��ارد ب��ي��رل ،جيمس وول��س��ي ،دانيال
بايبس ،فريدريك كيغان وآخرين.
االرضية السياسية والفكرية التي يجمع
عليها أقطاب المعهد هي مسألة زيادة اإلنفاق
العسكري ،كما جاء في مقال لعضو مجلسه
االستشاري ،فرانك هوفمان ،عام  2012حاثا ً
فيه اإلدارة األميركية الحفاظ على ميزانية
لوزارة الدفاع يتجاوز سقفها  500مليار دوالر
سنوياً.
اتساقا ً بما سبق من استعراض ،باستطاعة
المرء التنبّؤ بتوجهات المعهد المتشدّدة في
ما يتعلق بقضايا الشرق األوسط .وكان في
قائمة الصدارة لسيل االنتقادات من فعالية
المفاوضات النووية مع إي��ران؛ واستهداف
إدارة الرئيس أوباما «إلحجامها عن التدخل
العسكري في سورية».
في الشأن الداخلي األميركي ،انض ّم المعهد
لجوقة المطالبين بتقليص حجم ونفوذ
مجلس األم��ن القومي ال��ذي تضخم في عهد
الرئيس أوباما لنحو  400عنصر ،واتهامه
للمجلس بفقدان استراتيجة واضحة المعالم.
وناشد صناع القرار االقتداء بأداء «وكالة
األمن الوطني عند التحضير وتنسيق الجهود
وتطبيق القرارات الرئاسية» ،التي يفتقدها
مجلس األم��ن القومي ،كما يقول المعهد.
وطالب بدخول عناصر م��ح��دودة من ذوي
ال��ك��ف��اءات االستراتيجية على طاقم األم��ن
الوطني لتبوؤ مهام تحليل المعلومات وبلورة

خيارات للرئيس لألخذ بها.

معهد واشنطن

ت ّم إنشاء المعهد من قبل «اللوبي االسرائيلي
– ايباك» للدفاع عن سياسات «إسرائيل»
وحشد الدعم الرسمي األميركي لها؛ ويعتبر
م��ن اه��� ّم أرك���ان «ال��ل��وب��ي االس��رائ��ي��ل��ي» في
واشنطن وتيار المحافظين الجدد.
إصدارات وأدبيات المعهد تركز على قضايا
المنطقة العربية بشكل عام ،والصراع العربي
 الصهيوني بشكل خاص .وأصدر عددا ً منالدراسات موجهة للرئيس دونالد ترامب وما
يتعيّن عليه القيام به في شتى المجاالت.
في المسألة السورية ،يناشد المعهد اإلدارة
المقبلة التسليم بما يعتبره حقائق راسخة،
منها:
مقسمة
التسليم ب���أنّ س��وري��ة أض��ح��ت
ّ
فعليا ً ويتعيّن إنشاء مناطق آمنة في مناطق
مختلفة تحت سيطرة «ق��وى المعارضة»
وبمحاذاة الحدود التركية واألردنية للح ّد من
تدفق الالجئين للخارج ،ومحاربة اإلرهاب.
واضاف انّ إنشاء تركيا لمنطقة آمنة شمالي
مدينة حلب ،بمباركة م��ن روس��ي��ا ،تشكل
فرصة جديدة لحماية السوريين واستخدامها
ك��ق��اع��دة ان���ط�ل�اق ل�لأع��م��ال ال��ع��س��ك��ري��ة
والسياسية القتالع تنظيم داعش على طول
وادي الفرات .كما انّ المناطق الكردية ،في
الشمال ،واألخرى في جنوب سورية تشكل
خيارات اضافية.
التفاوض مع موسكو :ينبغي على إدارة
ترامب امتحان مدى التزام روسيا بمكافحة
اإلره���اب في س��وري��ة ،وتقييد نظام األس��د،
والتوصل لتسوية سياسية قابلة للتطبيق؛
محورها إقامة عقبات بينة من أجل التعرف
على نوايا موسكو.
إح���داث ش��رخ بين إي���ران وروس��ي��ا حول
سورية :ليس من اليقين مدى تطابق أهداف
ط��ه��ران وموسكو السياسية ف��ي سورية؛
وينبغي على ال��والي��ات المتحدة التفاوض
مع روسيا للتوصل ال��ى تسوية مستدامة
ف��ي س��وري��ة م��ن شأنها إب��ع��اد ح��زب الله
والميليشيات الشيعية األخرى الموالية إليران
يصب في تعهّدات
عن سورية؛ األم��ر ال��ذي
ّ
إدارة ترامب في التوصل التفاق أفضل من
االتفاق النووي الحالي مع إيران ،والح ّد من
تمدّدها االقليمي.
في ما يخص إي���ران ،تجدر اإلش���ارة الى
خطاب المعهد المتشدّد دوما ً في التعامل مع
إي��ران داعيا ً الواليات المتحدة الى «افتعال
أزمة معها مما يتطلب واشنطن اتخاذ خطوات
عسكرية ض ّد إيران في حال فشل المفاوضات
النووية» .وأضاف مدير األبحاث في المعهد،
باتريك كالوسون ،محذرا ً من ت��ردّد اإلدارة
األميركية « ...في الحقيقة لن يلجأ الوفد
اإلي��ران��ي لتقديم ت��ن��ازالت ،وم��ن األفضل ان
يقدم طرف آخر على إشعال الحرب» معها –
في اشارة واضحة الى «إسرائيل»( .ايلول/
سبتمبر .)2012
خالصة القول في ما يخص مراكز الفكر
واألبحاث المختلفة انّ بعضا ً منها سيحظى
بنفوذ واض��ح للتأثير على ب��ل��ورة معالم
سياسات ترامب المقبلة ،على الرغم من
انّ أطباعه تشدّه الى انتقاء ما يناسبه في
لحظة زمنية معينة ،وغير ملزم بالتقيّد في
األبعاد االيديولوجية لإلرشادات والنصائح
المقدّمة.

