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السفارة اإلمارات ّية َرسم ّي ًا في ِدمشق..
بعد َف ْتح ِّ

هدايا ترامب للعراق في األعياد تعيد خلط األوراق!

َهل عا َد ال َعرب إلى سورية أم عا َدت سورية إلى ال َعرب؟

نتيجة المالبسات التي رافقت انتخابه ،والتغييرات المستمرة
ف��ي أركان إدارت��ه ،والفضائ��ح الجنس��ية ،والعدد ال��ذي ال ينتهي
م��ن األكاذي��ب الت��ي يطلقه��ا ،اختلط��ت األم��ور عل��ى
متابع��ي الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب وم��ا عاد
الن��اس قادرين على تدقيق الصالح من الطالح أو
الصحيح من المزيف.
غي��ر أنن��ا ال نس��تطيع ،هذه المرة ،غي��ر أن نصدق
ترامب بعض الش��يء حين يتحدث بعد وصوله لتحية
جن��وده ف��ي األنب��ار العراقي��ة ليل��ة عي��د الميالد ع��ن قلقه
م��ن تل��ك الزي��ارة وإعراب��ه بصراح��ة ع��ن خوفه منه��ا لدرجة
تأجيله��ا س��ابقاً مرتين ،ث��م نعود لتحفظنا وش��كنا بأقواله حين
ينك��ر أن المخ��اوف األمني��ة تل��ك ال تتعل��ق ب��ه ش��خصيا ،فه��و
ش��خص بالتأكي��د ال يخ��اف عل��ى حيات��ه ،وإنم��ا تتعل��ق بخوفه
على حياة السيدة األولى ميالنيا!
مثي��ر أيض �اً كان تصري��ح ترام��ب الكاش��ف ب��أن ب�لاده صرف��ت
تريليونات الدوالرات منذ اجتياحها العراق ولكن رئيس��ها ما زال
مضطرا ،وبعد كل تلك السنوات منذ اجتياح العراق عام 2003
ألخ��ذ فائ��ق االحتياط��ات األمني��ة والس��رية ليزور جن��وده الذين
«حرروا» تلك البالد.
م��ن المرج��ح أن مستش��اري الرئي��س األمريك��ي نصح��وه ب��أن
تأجيل��ه المتك��رر لزي��ارة جن��وده ف��ي خ��ارج الوالي��ات المتح��دة
األمريكي��ة س��يضر بصورت��ه المفترض��ة كقائ��د عس��كري أعل��ى
للب�لاد ،ولك��ن أال يتناقض هذا االفتراض مع قرار ترامب األخير
بسحب جنوده من سوريا أم أنه يجب أن يقرأ بالتوازي معه؟
يكش��ف م��ا يحص��ل في الع��راق حاليا ع��ن مفارق��ات «ترامبية»
أخ��رى ،فالحدي��ث ع��ن «التريليون��ات» المه��دورة ،وع��ن تقلي��ص
االنفاق األمريكي ،وعلى أن واشنطن ال ترغب في أن تكون شرطي
المنطقة الخ… كتبريرات لالنس��حاب من س��وريا وأفغانس��تان،
ال يتناس��ب م��ع التعزي��ز الكبي��ر الج��اري للقواع��د األمريكية في
الع��راق ،حي��ث ق��ام الجيش األمريكي بتوس��يع قاعدت��ه في أربيل
التي تقدر مس��احتها بثمانية دونمات وتحتوي على كافة أنواع

األس��لحة منها الصواريخ الذكية والمدفعية الثقيلة والدبابات
والناقالت وأكثر من  1500مركبة ،وكذلك تعزيز تواجده في
قاع��دة ف��ي منطق��ة الرمانة في األنب��ار وقرب حقل ع��كاز الغازي،
وبذلك يرتفع عدد القواعد األمريكية في العراق ،ما بين معلنة
وسرية ،الى  12قاعدة.
تراف��ق ذل��ك م��ع تواج��د حامل��ة الطائ��رات األمريكي��ة
«ج��ون س��تينيس» والط��راد الصاروخ��ي «موبايل باي»
والمدمرتي��ن «ديكات��ور» و«ميتش��ر» باإلضاف��ة إلى
غواصة ذرية دخلت الخليج (الفارسي) يوم الجمعة
الماضي كانت قد دخلت مياه الخليج (الفارس��ي)
ألول مرة منذ عام .2001
جه��ات عراقي��ة عدي��دة أك��دت أن الق��وات األمريكي��ة
المنس��حبة من سوريا ستتجه إلى قاعدة منطقة حرير الحديثة
ف��ي أربي��ل ،وقاع��دة «عي��ن األس��د» ف��ي ناحي��ة البغ��دادي ق��رب
الحدود العراقية السورية.
واض��ح أن إيران قدرت أن مؤش��رات انس��حاب الق��وات األمريكية
من سوريا باتجاه العراق قد تكون مقدمة لعمل عسكري ضدها،
وه��و م��ا ردت علي��ه بطريقتي��ن ،األول��ى عب��ر تصري��ح س��فيرها
ف��ي بغ��داد ،ب��أن ال وج��ود عس��كريا إلي��ران ف��ي الع��راق ،وأن كل
مستشاريها قد غادروا بعد «االنتصار على داعش» ،والثانية عبر
تنفيذ المرحلة األخيرة من مناورات «الرسول األعظم  ،»12التي
وصفه��ا قائ��د القوات البرية التابعة لـ«الح��رس الثوري» ،محمد
باكب��ور ،وه��ي الق��وات التي أج��رت المناورات إل��ى جانب وحدات
م��ن الق��وات الخاص��ة والمغاوي��ر ،بالهجومية مه��ددا أن بالده لن
تق��ف مكتوف��ة األي��دي ول��ن تجل��س خل��ف الس��واتر إذا تعرض��ت
لهجوم ،بل ستهاجم األعداء دون تردد.
وف��ي الوقت الذي بدأت بعض الق��وى العالمية والمحلية تفتح
«هدايا» بابا نويل األمريكي المفخخة في سوريا وترتب شؤونها
بناء عليها ،فإن تحركات قواته في العراق وردود الفعل اإليرانية
المتوجس��ة منه��ا يف��رض على القوى اإلقليمي��ة والعالمية إعادة
تحسس مواقع أقدامها وخططها.
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إشارات تتعدى التقييد الروسي واالنسحاب األمريكي
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ق��ال أس��تاذ القانون بجامع��ة تورنتو الكندي��ة محمد فاضل إن
الرقم القياسي لألمريكيين الذين خرجوا للتصويت بانتخابات
وجه
التجدي��د النصف��ي ف��ي نوفمب��ر /تش��رين الثاني الماض��يّ ،
رفض��ا كاس��حا للرئي��س دونال��د ترام��ب والح��زب الجمه��وري
وكراهية األجانب العنصرية التي هي قوام (الترامبية).
وأش��ار إلى أن نجاح امرأتين أمريكيتين مس��لمتين من الحزب
الديمقراطي-هم��ا األمريكي��ة الفلس��طينية رش��يدة طال��ب
والالجئ��ة الصومالي��ة إله��ان عمر– في الوصول إل��ى الكونغرس
مجرد غيض من فيض مما كان تحركا سياس��يا غير مس��بوق
للمس��لمين والع��رب األمريكيي��ن موس��م انتخاب��ات
 ،2018مبين��ا أن األغلبي��ة الس��احقة م��ن ه��ؤالء
الج��دد الذي��ن ترش��حوا صراح��ة ض��د ترام��ب
قدم��وا أنفس��هم كنم��اذج مثالية لم��ا يمكن أن
تك��ون علي��ه أميركا ببس��اطة من خ�لال كونها
كل م��ا يكره��ه ترام��ب ،أال وه��و أش��خاص ملون��ون
وغير مسيحيين ومهاجرون أو نسلهم.
واالنتص��ارات االنتخابي��ة لرش��يدة وإله��ان اعتبره��ا
الكات��ب دلي�لا عل��ى اس��تمرار وج��ود تي��ار ق��وي ،ب��ل ومهيم��ن،
للحي��اة السياس��ية األمريكي��ة الت��ي ترف��ض التخل��ي ع��ن الوعد
بديمقراطي��ة تعددي��ة يتس��اوى فيه��ا جمي��ع المواطني��ن بغ��ض
النظر عن العرق أو الدين.
وبحسب الكاتب فاضل يمكن سماع أصوات الخوف واالستياء،
مثلم��ا زع��م ق��س مس��يحي ،كان م��ن مؤي��دي ترام��ب ،ب��أن
الكونغ��رس س��يأخذ اآلن مظه��ر (جمهوري��ة إس�لامية) .ولك��ن
األكثر إثارة للصدمة هو األصوات الداعمة لترامب في العالم
العرب��ي ،التي انضم��ت إلى اليمينيين اإلس�لاموفوبيين لتنتقد
بقسوة النجاح االنتخابي للمسلمين األمريكيين عام .2018
وأش��ار فاض��ل إل��ى أنه حتى قب��ل اكتم��ال نتائ��ج االنتخابات،
ح��ذر كات��ب مص��ري بصحيفة األه��رام الموالي��ة للحكومة من
تحال��ف بي��ن (جماع��ة اإلخ��وان المس��لمين الدولي��ة) والح��زب
الديمقراطي لإلطاحة بترامب.
ولم يكتف بذلك بل صرح بأن اإلخوان المسلمين يسيطرون
بالفع��ل عل��ى ع��دة والي��ات ،بم��ا فيه��ا فلوري��دا وكاليفورني��ا

قراءة في أوراق عام جديد
العام الجاري بين الرئيسين ترامب وبوتين.
ورغ��م أن ق��رار الرئي��س األمريك��ي بس��حب الق��وات األمريكي��ة م��ن
س��وريا ،وتخفي��ض عدده��ا إل��ى النص��ف ف��ي أفغانس��تان ،يش��كل
اس��تجابة لمطال��ب روس��ية س��ابقة ،إال أن موس��كو تب��دو عازم��ة عل��ى
مواصلة س��باق التس��لح ،وتوس��يع دائ��رة نفوذها ف��ي البلقان
والجمهوريات السوفييتية السابقة والشرق األوسط.
من جهة أخرى تواجه العالقات األمريكية – الصينية
تحدي��ا صعب��ا ،فعدم توصل البلدين إلى اتفاق تجاري
قب��ل انته��اء الهدن��ة بينهم��ا ف��ي م��ارس المقب��ل ،س��وف
يؤدي إلى استئناف حرب التعريفات الجمركية المتبادلة،
والتي قد تتحول إلى حرب تجارية شاملة.
وأيا كان الوضع ،فالصراع بين الواليات المتحدة والصين يبدو
حتميا ،بسبب المنافسة على الهيمنة االستراتيجية ،وتصميم الصين
عل��ى توس��يع نفوذه��ا العالمي ،عب��ر بوابة التج��ارة والتع��اون التقني مع
آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية ،ومواصلة سباق التسلح العسكري.
ومع تهديد واش��نطن بفرض تعريفة جمركية على واردات الس��يارات
األوروبية واليابانية ،في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع االتحاد
األوروبي واليابان ،تتزايد احتماالت اشتعال حرب تجارية جديدة ،تهدد
تماس��ك مجموع��ة العش��رين .ويب��دو أن هذا التهديد ل��ن يكون الوحيد
ال��ذي يواجه��ه االتح��اد األوروب��ي ف��ي ع��ام  ،٢٠١٩فخ��روج بريطاني��ا م��ن
االتحاد دون اتفاق في مارس المقبل ،يش��كل تهديدا أكبر ،بالنظر إلى
تكلفته االقتصادية الباهظة خالل السنوات الخمس المقبلة.
أضف إلى ذلك إمكانية حصول األحزاب الشعبوية على مقاعد أكبر

وتكس��اس وشيكاغو وميش��يغان ،وأن الجماعة خصصت خمسين
ملي��ار دوالر لدع��م حمل��ة انتخاب��ات حلفائه��ا ف��ي الوالي��ات
المتحدة.
ومث��ل هذه االدع��اءات -يضيف الكاتب -مج��رد تخاريف تغذي
المؤام��رات الدولي��ة لتفس��ير نجاح الساس��ة األمريكيي��ن العرب
المسلمين المناهضين لترامب.
وقال إن هذا االحتضان الس��افر لإلس�لاموفوبيا األمريكية من
قبل النخب السياسية العربية المناهضة للديمقراطية ،يكشف
عن صالت هذه النخب العميقة بشبهة اليمين السلطوي في أي
شيء ينم عن (العولمة).
وأردف ب��أن النخ��ب العربي��ة المناهض��ة للديمقراطي��ة تف��وق
حلفاءه��ا الغربيي��ن ف��ي رذيل��ة التطاب��ق ،فكم��ا أنه��م يحتقرون
القيم العالمية س��واء في ش��كل اإلس�لام أو الليبرالية ،فإنهم
أيض��ا متمس��كون برفضه��م ألي ن��وع م��ن الديمقراطي��ة
لش��عوبهم .وتبع��ا لذل��ك يج��ب محارب��ة كل حركة
ديمقراطي��ة وكل طم��وح ومطل��ب ديمقراط��ي عل��ى
أن��ه دلي��ل على هذه العولمة الش��ريرة ،وله��ذا فليس من
المفاج��ئ أن تك��ون النخب االس��تبدادية ف��ي العالم العربي
الحلي��ف الطبيع��ي لترام��ب وه��ي الت��ي ت��رى ف��ي (الترامبي��ة)
المنقذ ألنظمتها المترنحة.
وأوضح الكاتب أن ربط دول مثل اإلمارات والسعودية مصائرها
بترامب يظهر جهال مطبقا بواقعيات السياسة األمريكية وعمق
س��مية ترام��ب ،وأنه��ا إذا ل��م تتح��رك بس��رعة لفس��خ عالقتها به
فسوف توصم بنفس تلك السمية.
وأش��ار إل��ى أن ي��وم الحس��اب ق��د ب��ات قريب��ا ج��دا م��ع التقارير
المتوات��رة ب��أن المدعي الخ��اص روبرت مولر ب��دأ يوجه انتباهه
لعالقات ترامب بإس��رائيل والس��عودية واإلمارات ،ومن المحتمل
ج��دا ،خصوص��ا بع��د هجم��ات ه��ذه الدول الش��ريرة عل��ى العرب
والمس��لمين األمريكيين ،أنه ال السعودية وال اإلمارات ستجدان
أي مجموع��ات محلي��ة داخل الوالي��ات المتحدة تقف بجانبهما
عندما يأتي يوم الحساب بعد ترامب.
محمد فاضل

إيس

اعت��راض .حس��ب تقارير مدنية ف��إن األمر تم من منطقة الخضيرة.
وحس��ب م��ا هو معروف ،ل��م يتم القيام باعتراض والصاروخ الس��وري
سقط في نهاية األمر في األراضي السورية.
عل��ى هام��ش ه��ذه األقوال نش��رت أم��س المجل��ة األمريكي��ة «نيوز
وي��ك» أن��ه ف��ي الهج��وم اإلس��رائيلي أصي��ب مقاتل��ون م��ن ح��زب
اهلل .واألخي��ر نش��ر إع�لان نف��ي .وف��ي إس��رائيل يقول��ون إن هذه
المعلوم��ات غي��ر صحيح��ة .رئي��س الحكوم��ة نتنياه��و وجد
نفس��ه أم��س محرج �اً عندم��ا أش��اد به ف��ي مس��تهل لقاء
م��ع مجلس «يش��ع» المدير الع��ام يغئال دلموني على
قص��ف رج��ال حزب اهلل ف��ي الليل��ة الس��ابقة .نتنياهو
قرر أن يرد (ليست لي عالقة بذلك).
ه��ذه األم��ور تج��ري حيث تتواص��ل في الخلفية نش��اطات
الجي��ش اإلس��رائيلي الكتش��اف أنف��اق حزب اهلل عل��ى الحدود
اللبنانية في عملية «درع الشمال» .وزراء الليكود الذين تم إرسالهم
أم��س إلج��راء مقاب�لات م��ع قن��وات اإلذاع��ة عل��ى خلفي��ة اإلع�لان
المفاج��ئ لرئيس الحكومة بش��أن تقديم موع��د االنتخابات ،أعلنوا
أن العملي��ة س��تنتهي قريب �اً .هذا حدث كالس��يكي تتم فيه هندس��ة
بع��د ح��دوث الوقائع .نتنياهو كان بحاجة إلى تبرير ذريعة األنفاق
طبيع��ة التح��دي وأهميت��ه م��ا زال��ت خفية ع��ن ح��زب اهلل والجمهور
اإلس��رائيلي ،ف��ي خطابه في منتصف تش��رين الثان��ي ،من أجل بقاء
البي��ت اليه��ودي ف��ي االئت�لاف بذريع��ة الوض��ع األمن��ي الحس��اس.
اآلن عندم��ا تغي��رت الظ��روف القانوني��ة والسياس��ية وهو يس��ارع إلى
إج��راء االنتخاب��ات فقد بطل��ت قوة االدعاء األمني ،وبهذا يس��ارعون
إلى اإلعالن عن انتهاء العملية .عملياً ،الجيش اإلس��رائيلي يحتاج
إلى أس��ابيع غير قليلة من أجل اس��تكمال اكتش��اف جميع األنفاق
وتدميره��ا .ه��ذا ال يج��ب أن يؤثر ويرجح هذه الكفة أو تلك ،بش��أن
موع��د االنتخاب��ات الذي حدد هذا األس��بوع .ولكن بنظرة إلى الوراء
األم��ور صحيح��ة بخصوص «خط��اب التضحية» األصل��ي لنتنياهو
قب��ل ش��هر تقريب �اً .العملي��ة مركب��ة ويكتنفه��ا احتم��ال معي��ن م��ن
التش��وش والت��ورط م��ع ح��زب اهلل ال��ذي ل��م يتحقق حت��ى اآلن .هذا
كل شيء ـ وليس لذلك أي عالقة بتحديد موعد االنتخابات.
عاموس هرئيل

لهذا تهاجم السعودية واإلمارات النائبتني رشيدة وإلهان

ف��ي انتخاب��ات البرلم��ان األوروب��ي ف��ي ماي��و المقب��ل ،مم��ا يه��دد بإعاقة
العملي��ة التش��ريعية لالتحاد األوروبي ،وتحكم ه��ذه األحزاب في اختيار
رؤساء المفوضية األوروبية والمجلس األوروبي.
والمرج��ح أن يحق��ق اليمي��ن الش��عبوي مكاس��ب أكب��ر ف��ي  ٢٠عملية
انتخابي��ة س��وف تش��هدها أوروب��ا خ�لال الع��ام المقب��ل ،ومع تفاق��م أزمة
الدي��ون اإليطالي��ة  ٤٠٠ملي��ار دوالر) واليوناني��ة  ١١٥مليار دوالر) تتزايد
تحدي��ات منطق��ة الي��ورو .وف��ي الش��رق األوس��ط يب��دو الوض��ع أكث��ر
تعقي��دا ،م��ع تزاي��د احتم��االت المواجه��ة بي��ن الوالي��ات المتح��دة
وإيران ،سواء بشكل مباشر ،أو بالضغط على حلفائها في اليمن
وسوريا ولبنان والعراق ،إلجبارها على إعادة التفاوض حول
برنامجها النووي والصاروخي.
وم��ع إع�لان الرئيس ترام��ب خالل النص��ف األول من العام
المقبل ،عن خطته للس�لام بين إس��رائيل والفلسطينيين ،والتي
تش��مل إنش��اء دول��ة فلس��طينية ف��ي الضف��ة الغربي��ة ،وف��ق ش��روط
محددة ،تظل عملية إحالل السالم مرهونة بتعاطي الجانبين مع خطة
ترامب ،وأيضا بنتائج االنتخابات اإلسرائيلية في مايو المقبل.
وفي إفريقيا ال يوجد ما يش��ير إلى احتمال توقف النزاع المس��لح في
ليبيا والصومال ومالي وتشاد وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية
وإثيوبيا وجنوب الس��ودان ،ومع إجراء االنتخابات النيجيرية في فبراير
المقب��ل ،تتزاي��د احتم��االت تج��دد المع��ارك بي��ن الجي��ش النيجي��ري
وجماعة بوكو حرام.
وف��ي أمري��كا الجنوبي��ة ال يختل��ف الوض��ع كثي��را ،م��ع اس��تمرار عدم
االس��تقرار السياس��ي واالقتصادي ف��ي فنزويال وهن��دورواس وجواتيماال

ت آي

يب��دو ع��ام  ٢٠١٩حاف�لا بالنزاع��ات والتح��والت ،خاص��ة في ب��ؤر التوتر
الجيوسياسي ،في ظل سباق تسلح نووي ،وصراع على النفوذ بين القوى
الكب��رى ،ف��ي محاولة إلنهاء الهيمنة األمريكية ،وس��ط مؤش��رات على أن
العالم بحاجة إلى نظام عالمي جديد.
ال خ�لاف عل��ى أن حال��ة ع��دم االس��تقرار الت��ي يش��هدها العال��م س��وف
تس��تمر ،م��ع صع��ود الصي��ن كق��وة كب��رى ،وتح��دي روس��يا للنظ��ام
العالم��ي ،وتق��دم اليمي��ن الش��عبوي في أوروبا وآس��يا وأمري��كا الجنوبية،
وتراج��ع الديمقراطية الليبرالية ،ودخول االقتصاد العالمي مرحلة من
التباطؤ واالنكماش .وفي ظل التوتر بين واش��نطن وبكين وموس��كو ،ثمة
م��ا يؤك��د أن عام  ٢٠١٩س��وف يك��ون ع��ام الصراعات ،وأيض��ا التحوالت،
مع اش��تعال س��باق تس��لح جديد ،بالتزامن مع حروب تجارية وصراعات
مسلحة بالوكالة ،واستمرار موجات الهجرة والنزوح.
وف��ي الوالي��ات المتح��دة تتزاي��د احتم��االت الجم��ود السياس��ي ،ف��ي
ظ��ل مواجه��ة محتمل��ة بي��ن الرئي��س والكونج��رس ،ف��ور إع�لان نتائ��ج
التحقيق��ات حول التدخل الروس��ي المحتمل ف��ي انتخابات  ،٢٠١٦وبدء
مجل��س الن��واب تحقيقات��ه حول األنش��طة المالية للرئي��س ،وهو ما قد
يدف��ع الرئيس ترام��ب الفتعال مزيد من المعارك الداخلية والخارجية،
لتخفي��ف الضغ��وط التي يواجهها ،س��واء بالتصعيد مع إيران أو كوريا
الشمالية ،أو بدء دورة جديدة من حرب التجارة مع الصين.
وفي حال انهيار معاهدة الحد من األس��لحة النووية متوس��طة المدى
ف��ي فبراي��ر المقب��ل ،يب��دو اش��تعال س��باق التس��لح الن��ووي حتمي��ا بي��ن
الوالي��ات المتحدة وروس��يا ،بكل ما يترتب عل��ى ذلك من تداعيات على
العالقات الثنائية وأمن أوروبا والعالم.
والمرج��ح أن تتج��ه العالق��ات األمريكي��ة – الروس��ية نح��و مزي��د م��ن
التدهور ،خاصة مع اس��تمرار العقوبات األمريكية على روس��يا ،والخالف
ح��ول س��وريا وأوكراني��ا وإي��ران ،وإلغ��اء قمتي��ن كانت��ا مقررتي��ن نهاية
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عين على الصحافة االجنبية

كيف يفكر العدو؟

الهج��وم الج��وي الواس��ع نس��بياً ف��ي س��وريا أم��س والمنس��وب إل��ى
إس��رائيل يح��دث بع��د أق��ل من أس��بوع من إع�لان الرئي��س األمريكي
ع��ن س��حب الق��وات األمريكي��ة م��ن س��وريا .يمك��ن التقدير أن
هج��وم إس��رائيل وجه لغ��رض عمليات مح��ددة ،لكن يوجد
له أيضاً س��ياق سياس��ي أوس��ع .إسرائيل ترس��ل إشارات
ب��أن األم��ور ع��ادت إل��ى مس��ارها م��ن ناحيته��ا :رغ��م
ق��رار ترام��ب ورغ��م غض��ب روس��يا عليه��ا بعد إس��قاط
الطائرة الروسية .فهي ترى نفسها حرة لمواصلة قصف
أهداف في سوريا عند الحاجة .حسب تقارير وسائل اإلعالم
األجنبية فإنه منذ إسقاط الطائرة الروسية بالخطأ على أيدي
نظ��ام الدف��اع الج��وي الس��وري أثن��اء القص��ف اإلس��رائيلي ـ قلصت
جداً الهجمات اإلس��رائيلية في س��وريا .في منتصف الش��هر الحالي
س��افر وف��د م��ن الجيش اإلس��رائيلي برئاس��ة رئي��س قس��م العمليات
ف��ي هيئ��ة األركان ،الجن��رال اه��ارون حلي��وة ،إلج��راء محادثات في
موس��كو .ربم��ا أن��ه بع��د اللق��اء ق��د انخفض��ت بدرج��ة م��ا المعارضة
الروس��ية لتجدي��د الهجم��ات اإلس��رائيلية .م��ن المه��م أن الهج��وم
المنس��وب إلس��رائيل يتركز في منطقة دمش��ق بعيداً عن المنطقة
األكثر حساس��ية لروس��يا ـ قاعدة س�لاح الجو وطرطوس والالذقية
في شمال غرب سوريا ،حيث أسقطت الطائرة الروسية هناك.
ه��ل قامت إس��رائيل هنا بمقامرة محس��وبة؟ ف��ي الظهيرة أصدرت
روس��يا تندي��داً بالهج��وم واتهم��ت إس��رائيل بأنه��ا عرض��ت للخط��ر
طائرتي��ن مدنيتي��ن كانتا في الس��ماء في منطقة دمش��ق ومنطقة
بي��روت .إلس��رائيل س��بب آخ��ر ،إل��ى جان��ب الرس��الة الت��ي تق��ول إن
انسحاب القوات األمريكية لن يبعدها عن دربها.
عل��ى كل األح��وال ،المواجه��ة الجدي��دة بين إس��رائيل وإيران في
سوريا ما زالت تجري على نار هادئة .ربما أن إسرائيل تفضل تركيز
الم��س بع��دد أكبر نس��بياً من األهداف وعدد أق��ل من الهجمات من
أجل عدم تصعيد الوضع بصورة ال حاجة إليها .حسب التقارير من
س��وريا فإن الطائرات التي أطلقت أول أمس الصواريخ على منطقة
دمش��ق عملت من س��ماء لبنان .الدفاع الجوي الس��وري رد كالعادة
ف��ي الس��نتين األخيرتي��ن بإط�لاق كثي��ف للصواري��خ ،أحدها ظهر
وكأن��ه يخت��رق س��ماء إس��رائيل ـ ورداً عل��ى ذلك تم إط�لاق صاروخ
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ونيكاراج��وا والس��لفادور وكولومبي��ا ،بس��بب العنف والفق��ر والخلل في
توزي��ع الث��روة وكارت�لات المخ��درات ،مما يعني اس��تمرار أعم��ال العنف
وما ترتب عليها من نزوح قسري وفرار آالف المدنيين.
كذل��ك ال تب��دو ف��ي آس��يا أي مؤش��رات عل��ى توق��ف الص��راع العرق��ي
والدين��ي ف��ي ميانمار والفلبين وبلوشس��تان وبابوا الغربية بإندونيس��يا،
بينم��ا تتزاي��د احتم��االت التوت��ر ف��ي بحر الصي��ن الجنوبي بي��ن الصين
وكل م��ن فيتن��ام والفلبي��ن وماليزي��ا ،وس��ط مخاوف من ح��دوث صدام
عس��كري بي��ن الوالي��ات المتح��دة والصي��ن ،بس��بب الصراع عل��ى النفوذ
هن��اك .وف��ي أفغانس��تان تتواص��ل المحادث��ات بي��ن الوالي��ات المتح��دة
وطالب��ان إليج��اد ح��ل للح��رب الت��ي تدخ��ل عامه��ا ال �ـ ،١٨بالتزام��ن م��ع
انتخابات رئاسية أفغانية في أبريل المقبل ،لكن قرار الرئيس األمريكي
بخف��ض الوجود العس��كري في أفغانس��تان ،قد يضع��ف موقف الحكومة
األفغاني��ة ،ويدف��ع طالب��ان للتش��دد ،مما يعن��ي اس��تمرارية العنف وعدم
االستقرار .ومع إجراء  ١٥عملية انتخابية في آسيا خالل العام المقبل،
تظ��ل انتخاب��ات الهن��د ه��ي األه��م ،وس��ط توقع��ات بف��وز ح��زب بهاراتي��ا
جانات��ا الحاك��م باألغلبية ،رغم هزيمته ف��ي االنتخابات المحلية ،وهو
ما يعني استمرار نارندرا مودي رئيسا للوزراء.
وفي ش��به الجزيرة الكورية يظل وقف التصعيد بين كوريا الش��مالية
والوالي��ات المتح��دة ،مرهون��ا بنتائ��ج القم��ة الثاني��ة المرتقب��ة بي��ن
الرئيس��ين ترام��ب وكي��م جونج أون ،وما لم تب��ادر بيونج يانج بتفكيك
برامجها النووية والصاروخية ،سوف تبدأ دورة جديدة من التصعيد.
وهك��ذا يب��دو ع��ام  ٢٠١٩حاف�لا بالنزاع��ات والتح��والت ،خاص��ة في بؤر
التوتر الجيوسياسي ،في ظل سباق تسلح نووي ،وصراع على النفوذ بين
الق��وى الكب��رى ،ف��ي محاولة إلنهاء الهيمنة األمريكية ،وس��ط مؤش��رات
على أن العالم بحاجة إلى نظام عالمي جديد.
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