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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

عام مضى فهل انقضى؟
هناك فرق بين أن يمضي عام زمنياً
وأن ن��ودّع أيام��ه وأس��ابيعه وش��هوره،
وبي��ن أن تقض��ي أحداث��ه ،فمنه��ا م��ا
يخل��د ف��ي الذاكرة ومنها م��ا تطويه
صفح��ات النس��يان س��ريعاً وكأ ّنه لم
يحدث يوماً.
أح��داث البل��دان واألقط��ار تمام �اً
كتاريخ األش��خاص منها ما يت ّرس��خ
ف��ي ذاك��رة األجي��ال لعق��ود قادم��ة
ويصب��ح م��ن معالم صناع��ة األوطان،
ومنه��ا م��ا ت��ذروه الري��اح،وال تت��رك له
أث��راً عل��ى األرض أو ف��ي الكت��ب أو في
الذاكرة.
وم��ع أ ّننا نوّدع اليوم عاماً ونس��تقبل
عام �اً بمش��اعر متداخل��ة م��ن الح��زن
واألم��ل ،ف� ّ
�إن الزم��ن ه��و الكفي��ل أن
نلق��ي نظ��رة ثاقبة عل��ى أحداث عبرت
وأن نفه��م حقيق��ة م��ا ج��رى ونتعل��م
الدروس ونستخلص العبر منها.
هن��اك مث��ل يق��ول ّ
أن الزم��ن هو الش��افي
الحقيق��ي ونضي��ف علي��ه ّ
أن الزم��ن ه��و
الح َك��م الحقيقي عل��ى األحداث ّ
ألن زوبعة
َ
األحداث ال تتضح أبداً في زمن وقوعها وال
يمك��ن إدراك الغ��ث م��ن الثمي��ن إال بعد أن
يختبر الزمن مادة الحدث وهدفه ومبتغاه.
ع� ّ�ل زوبعة الح��رب اإلرهابية التي ش��نتها
دول تحال��ف الش��ر والعدوان به��دف تدمير
الع��رب لصال��ح بق��اء إس��رائيل وهيمنته��ا
عل��ى مقدراته��م وموّلته��ا ال��دول النفطي��ة
«الش��قيقة» ،ه��ذه الزوبع��ة الت��ي أصاب��ت
س��ورية كما أصاب��ت ليبيا واليم��ن وقبلها
الع��راق في األعوام األخي��رة تعتبر مختبراً
للزب��د م��ن الق��ول والعم��ل ال��ذي يذه��ب
جف��اء بالمقارن��ة م��ع ال��ذي يمك��ث ف��ي
األرض ويبره��ن عل��ى أ ّن��ه ّ
الحق المس��تدام
بالرغم من ّ
كل محاوالت تشويهه أو النيل
من��ه ،وبالرغ��م من تس��خير كل المقدرات
ووس��ائل اإلعالم لقلب الحقائق رأس �اً على
عقب.
لق��د عاش��ت س��وريا خ�لال الس��نوات
الماضي��ة تاريخ �اً يج��ب تدريس��ه لألجيال
أل ّن��ه يعتب��ر أنموذج �اً لقص��ة ش��عب صامد
وجي��ش باس��ل تكاتفت عليهما ق��وى البغي
والعدوان.
ّ
ولكن ما يعنينا هنا ،وفي هذا السياق ،هو
الرواي��ات الت��ي عمد البعض إل��ى ترويجها
ع��ن مس��ار األح��داث والفت��اوى المس��بقة
الصن��ع الت��ي أصدره��ا مش��ايخ الفتن��ة
الوهابي��ة والتقاري��ر الت��ي أصدرته��ا يومي �اً
مراكز مخابراتية يسمونها زوراً بمنظمات
«حقوق اإلنس��ان» أو «استطالعات الرأي»
أو «ش��هود العي��ان» أو غيره��ا وحت��ى
تصريح��ات مس��ؤولين ف��ي الغ��رب والش��رق

ك ّنا إلى وقت قريب نعتقد أ ّنهم يحترمون
كلمته��م وال ينطق��ون بخف��ة الجاه��ل أو
الحاق��د أو ال��كاذب عن س��ابق إص��رار الذي
اعتاد أن يستهين بتاريخ الشعوب وذكائها
الفطري والحضاري والذي راكمته خالل
ق��رون م��ن الزمن .بالفعل لع� ّ�ل أه ّم ما م ّيز
 2018الراح��ل ع ّن��ا اليوم ه��و أ ّنه كان عاماً
كاشفاً لألشخاص والمقدرات والمواهب،
أو قلته��ا ،والقادة ،أو االفتقار للقيادة ،إذ ال
ي��كاد يص �دّق أبناء الجيل الذي عاصر قادة
عظ��ام وأصحاب قضايا ومواقف أ ّنهم يرون
الي��وم تدهور المس��توى القيادي في العالم
بأس��ره وافتق��ار ه��ذا العال��م إل��ى قي��ادات
حقيقي��ة يتطلع إليها اآلخ��رون كأنموذج
في ال ِك َبر والموقف والمس��ؤولية التاريخية
والمصداقية.
�إن الش��عور الس��ائد ه��و ّ
ولذل��ك ف� ّ
أن
اإلنس��ان الع��ادي والبعي��د ع��ن موق��ع
المس��ؤولية ق��د يك��ون الي��وم أكثر تمس��كاً
بالمب��ادئ والمث��ل الس��امية م��ن أصح��اب
المواقع الرسمية.
ول��م ال وق��د رس��مت الدول��ة األول��ى ف��ي
العال��م مس��ار االهتم��ام أ ّن��ه يترك��ز عل��ى
الم��ال أو ً
ال وثاني �اً وثالث �اً ّ
وأن ال قيم��ة وال
موق��ف وال ص��وت يعلو فوق ص��وت الدوالر،
وس��واء ش��عر اآلخ��رون بتأثي��ر هذا المس��ار
عليه��م أم ل��م يش��عروا فهو دون ش��ك يؤثر
عل��ى رج��ال السياس��ة قب��ل رج��ال الم��ال
ويجع��ل من هذه الصفة أم��راً متداو ً
ال ومع
الزم��ن يصبح أمراً مقب��و ً
ال لدى البعض أو
حتى طبيعياً.
ولك� ّ�ن ه��ذا ما س��وف يتع ّرض لن��ار الزمن
الت��ي تكش��ف المعدن األصيل م��ن المعدن
ال��رديء وه��ذا هو ال��ذي ينقض��ي بانقضاء
ع��ام أو أعوام ،ومن ث � ّم يتم تصحيح الخلل
وتس��تعيد اإلنس��انية رش��دها ومواقفه��ا

السليمة ويتضح أثر هذا وذاك في الميزان
ويكتس��ب ّ
كل فعل وقول قيمته التاريخية
ّ
وكأن شيئاً لم
الحقيقية فإما أن ينقضي
وإما أن يش ّكل إضافة للقيم التي تعت ّز
يكن ّ
بها اإلنس��انية وتحاف��ظ عليها وتعمل على
تراكمها واالقتداء بها.
أي ّ
ّ
أن آني��ة النج��اح وآنية البهجة ال ُتفرح
أم��ا الراس��خون ف��ي
إال ضع��اف العق��ولّ ،
العل��م والمتجذرون ف��ي األرض فينتظرون
حكم �اً أه��م أال وه��و حك��م التاري��خ وحك��م
ّ
ويسطرون.
الحق على ما يفعلون
وف��ي آخ��ر م��ا ح � ّرر ح��ول س��وريا وبع��د
إع�لان االنس��حاب األميرك��ي م��ن ش��رق
الف��رات وش��يوع أخب��ار ع��ن ق��رب دخ��ول
الجي��ش الس��وري إلى بلدة منبج الس��ورية،
األم��ر ال��ذي اس��تدعى تصريح �اً م��ن عضو
كونغ��رس أميرك��ي يق��ول في��ه إن دخ��ول
الجيش الس��وري إلى منبج أمر محزن وأ ّنه
يعتبر كارثة بالنسبة لتركيا وإسرائيل!
وهن��ا ينطبق عل��ى عض��و الكونغرس هذا
الق��ول الس��ائد «إن كن��ت ت��دري فتل��ك
مصيب��ة وإن كن��ت ال ت��دري فالمصيب��ة
أعظ��م» .الس��ؤال ه��و :ه��ل يعل��م عض��و
الكونغرس؟ ّ
أن منبج مدينة سورية وأ ّنه من
الطبيعي جداً أن يدخلها الجيش الس��وري
كم��ا س��وف يح � ّرر ّ
كل بقع��ة م��ن الت��راب
ّ
وكل مدينة وقرية سورية محت ّلة
الس��وري
م��ن قب��ل اإلرهابيين والمرتزق��ة وداعميهم
لا أو آج� ً
عاج� ً
لا ،وه��ل يعل��م ّ
أن الكي��ان
الصهيون��ي كي��ان محتل ل�لأرض العرب ّية
وكذل��ك ف� ّ
�إن الق��وات التركي��ة عل��ى
األرض الس��ورية هي ق��وات احتالل أجنبية
ّ
وأن مصيره��ا ه��و أن تواجه مقاومة س��ورية
وأن تغادر البالد طال الوقت أم قصر؟
لم��اذا يحش��ر مس��ؤولون أميركي��ون
يجلس��ون ف��ي مكاتبه��م المريح��ة عب��ر

األطلس��ي يحش��رون أنفس��هم ف��ي
قضاي��ا ال يعرف��ون عنه��ا ش��يئاً وف��ي
أراض ال تعني لهم ش��يئاً وفي عالقات
ٍ
إش��كالية ال يعلمون شيئاً عن تاريخها
أو تداخالتها أو مجرياتها أو تحوالتها
المستقبلية؟
ه��ذا بعض م��ن الزبد ال��ذي نواجهه
اليوم والذي يذهب جفاء تماماً كما
يذه��ب زب��د الط��رف الفرنس��ي ال��ذي
أراد أن يتص �دّى لمس��ألة انس��حاب
القوات األميركية من ش��رق الفرات،
ال أن يطرح نفس��ه وقواته بدي ً
آم ً
ال عن
�درك أن الواق��ع
�
م
�ر
�
ي
غ
�وات،
�
ق
ال
�ذه
ه�
ٍ
أعقد من أن يس��مح ل��ه بعودة أحالمه
االستعمارية وآماله في ترجمة أقواله
إلى أفعال.
لق��د تج��اوز الزم��ن ورث��ة نظ��ام م��ا
بع��د الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ،حيث
ب��دأ هذا النظام بالتف��كك واالنهيار ّ
ولكن
بع��ض القائمي��ن علي��ه م��ا زال��وا يعتقدون
أ ّنهم يمس��كون بعوامل القوّة وأ ّنهم مازالوا
َحسب
المنتصرين والمس��تعمرين الذين ي ُ
العال��م له��م حس��اباً ،بينم��ا تح � ّرك العالم
وتح � ّرر م��ن ّ
كل ه��ذه المق��والت واألوه��ام
وتط��ورت الش��عوب وح ّث��ت الخط��ى ش��رقاً
حي��ث يتوق��ع أن تك��ون الصي��ن والهن��د
وروس��يا ف��ي ص��دارة ال��دول الت��ي تش � ّكل
األقطاب األساسية لهذا العالم في العقود
القادمة.
لق��د كان ع��ام  2018كريم �اً بن��اره
الكاشفة لحقائق األمور والمتأمل المتأني
ألحداث العام المنصرم قد ال يجد صعوبة
ف��ي اس��تقراء أح��داث ع��ام قادم لن ينش��غل
الن��اس خالل��ه بالتصريح��ات الجوف��اء
الفارغ��ة ب��ل س��يركزون عل��ى األح��داث
الواقعي��ة واألفع��ال وس��وف يغ ّي��رون ف��ي
الع��ام القادم وحدات القياس بحيث تنتفي
أهمي��ة التصريح��ات الت��ي أثب��ت أصحابها
افتقاره��م إلى المصداقي��ة ويتم التركيز
فقط على الذين يصدقون القول والفعل.
ل��ن يض ّي��ع الن��اس وقت �اً ف��ي تصف��ح م��ا
يس� ُّ
�ف ب��ه اآلخ��رون وس��وف تس��قط أس��ماء
كم��ا س��قطت وريق��ات أش��جار الخري��ف
وتبق��ى فق��ط تل��ك األس��ماء الت��ي تتمتع
بالصدق واحترام ذكاء اآلخرين.
أن ع��ام  2018كان عام �اً كاش��فاً
بم��ا ّ
س��يكون م��ن األس��هل على الجمي��ع مقاربة
ع��ام  2019بمس��توى م��ن الوع��ي واإلدراك
يح ّق��ق لن��ا جميع �اً الس��رعة المطلوبة في
فهم األمور وتقييمها ووضعها في مس��ارها
ّ
وكل ع��ام وأنت��م بأل��ف خير .عام
الس��ليم.
مثمر ومليء باإلنتاج والفرح أرجوه لكم.
بثينة شعبان

االنسحاب األميركي من سوريا ..سيناريوهات محتملة
أدى ق��رار الرئي��س األمريك��ي دونال��د
ترام��ب بس��حب قوات��ه من س��وريا إل��ى طرح
العدي��د م��ن األس��ئلة ويرافقه��ا ط��رح ع��دد
من الس��يناريوهات المس��تقبلية المحتملة
ح��ول م��ا س��تؤول إلي��ه االزم��ة الس��ورية ،ال
س��يما فيم��ا يتعل��ق بالملف الكردي بش��كل
ع��ام ومل��ف ش��رق الف��رات بش��كل خ��اص،
خاص��ة وأن الك��رد ق��د علق��وا كثي��راً م��ن
اآلم��ال عل��ى عالقته��م م��ع واش��نطن وإن
ل��م يقطع��وا «ش��عرة معاوية» م��ع الحكومة
السورية.
ج��اء الق��رار االميرك��ي ف��ي وق��ت تحاول
في��ه واش��نطن وأنق��رة التغل��ب عل��ى موج��ة
طويل��ة م��ن التوترات ،ومن جه��ة أخرى أدت
االنتص��ارات الت��ي تحققت من قبل الجيش
السوري على الجماعات المسلحة إلى تغير
أنم��اط المعادل��ة الميداني��ة ح��ول كيفية
إدارة أط��راف الص��راع لالزم��ة الس��ورية؛
بحي��ث ب��ات عل��ى واش��نطن أن تتخ��ذ نهجا
جديدا في التعامل مع هذه االزمة.
إن عملي��ة تقيي��م لم��دى تأثي��ر هذا القرار عل��ى الموقف
الك��ردي م��ن المعادل��ة الس��ورية س��وف تضعن��ا أم��ام اح��د
الس��يناريوهات المحتمل��ة والتي يمك��ن وضعها في االطار
التالي:
 -1الص��دام :بحس��ب بع��ض التقاري��ر األميركي��ة ف��إن
واشنطن تسعى إليصال األمور في شرق الفرات الى صدام
دموي بين ثالثة أطراف :سوريا ،والكرد ،وتركيا .اذ تعتبر
واشنطن وفق هذا السيناريو أن الحكومة السورية ستحاول
جاهدة منع سيطرة تركيا على الشمال والشرق السوري،
وهي سيطرة ،ان تمت ،لن تنتهي بسهولة .كما أن السماح
لتركيا بالدخول الى ش��رق الفرات قد يعقد العالقة بين
الحكومة السورية وروسيا التي تسعى للحفاظ على عالقة
وطي��دة م��ع تركي��ا .يبقى ان من��ع هذا الس��يناريو مرهون
بش��كل كبي��ر بالجان��ب الك��ردي وال��ذي يس��تطيع تالف��ي
تك��رار خطيئ��ة عفرين عبر التنس��يق المباش��ر مع الجيش
السوري والسماح له بالدخول الى شرق الفرات وفق اتفاق
واضح يعيد سيطرة الشرعية السورية على هذه المنطقة.

أصح��اب ه��ذا الس��يناريو يفترض��ون أن الص��دام إن وق��ع
س��يكون طوي� ً
لا ومكلف �اً وي��ؤدي ال��ى اس��تنزاف جمي��ع
األط��راف م��ا ق��د يؤدي ال��ى ع��ودة أميركية لكن بش��روط
أفضل ،ال س��يما فيما يخص س�لامة جنوده��م ،والتفاوض
على الوجود االيراني ،فض ً
ال عن أن واشنطن تسعى لجعل
قواعدها في سوريا تتمتع بالشرعية.
ومهما يكن من أمر ،فإن االنس��حاب األميركي لن يكون
ب��كل األح��وال ابتعاداً كلياً عن الس��احة الس��ورية بقدر ما
س��يكون انتق��اال م��ن التدخ��ل المباش��ر ال��ى التدخ��ل غي��ر
المباشر.
 -2اتفاقي��ات متع��ددة :ق��د يك��ون ضغ��ط خط��ر الص��دام
س��بباً رئيس �اً يدف��ع االت��راك للتف��اوض مع س��وريا وروس��يا
واي��ران إلج��راء اتفاقي��ات متعددة االط��راف وإيجاد صيغة
توافقي��ة ،خاص��ة أن تركي��ا تعل��م ان روس��يا فتح��ت قنوات
للتواص��ل م��ع االك��راد .يبق��ى أن الوصول الى ه��ذا النوع
من االتفاقات لن يكون محصوراً ببعده المحلي (المتعلق
بالمل��ف الك��ردي) بق��در م��ا س��يكون خاضع��ا لحس��ابات
اقليمي��ة ودولي��ة يتداخ��ل فيها السياس��ي م��ع االقتصادي.
لك��ن ف��ي ظل العقوب��ات االقتصادي��ة المفروضة على كل

من روسيا وايران ،فإن هذه العقوبات ستعطي
هامش �اً أكب��ر ف��ي المن��اورة للترك��ي م��ا
س��يجعله ف��ي موق��ع تفاوضي أفض��ل ،على أن
تبقى الورقة الكردية هي ورقة فاعلة وكبيرة.
من هنا يبدو الرهان السوري الروسي االيراني
عل��ى تج��اوب الكرد ف��ي المفاوضات معهم في
تحس��ين ش��روط التف��اوض وتجن��ب خي��ار
الصدام.
 -3صدام جزئي :وخالصة هذا السيناريو أن
يحصل صدام جزئي بين األكراد وتركيا ال
س��يما ف��ي منب��ج ،يُعقد على اثره��ا اتفاق بين
الكرد من جهة وروسيا والحكومة السورية من
جه��ة ثاني��ة .لكن من الض��روري االلتفات الى
أن االنس��حاب االميرك��ي م��ن ش��رق الف��رات
إن ت��م ،فإن��ه ال يعني انته��اء العالقات الكردية
االميركي��ة ،لذل��ك ينبغ��ي التذكي��ر ب��أن
واش��نطن ستس��عى جاه��دة لعرقل��ة أي تفاهم
سوري ـ كردي مدعوم روسياً.
بمع��زل ع��ن ه��ذه الس��يناريوهات ،ف��إن م��ن
األوراق الت��ي ق��د تلعبه��ا واش��نطن وتركي��ا ه��ي اع��ادة زج
ورقة «داعش» في ش��رق الفرات ،ما سيعني محاولة إللهاء
الجيش الس��وري وحلفائه من جهة ،والكرد من جهة ثانية
ف��ي محاول��ة للتغلغ��ل ش��رق الف��رات باق��ل كلف��ة ممكنة.
وغني عن القول إن عودة «داعش» ستشكل مظلة لتركيا
لتغطية معاركها ضد الكرد وللسيطرة على شرق الفرات
بعن��وان محارب��ة االره��اب ،علم��ا أن تركي��ا وخ�لال جميع
عملياته��ا في س��وريا ،لم تح��ارب «داعش» اال في موقعتين
كانت��ا ش��كليتين وهم��ا جرابلس ودابق ،رغ��م أن تبريراتها
كانت بعنوان محاربة «داعش».
وبالمحصل��ة ،يمك��ن الق��ول إن االنس��حاب األمريكي من
س��وريا س��يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل االكراد
ف��ي س��وريا ب��ل وعل��ى القضي��ة الكردي��ة برمته��ا ،ألنه��م
س��يصبحون صيداً س��ه ً
ال أم��ام تركي��ا ،وال يمكن تعويض
الخس��ارة ول��و جزئي��ا اال بالتفاوض مع الحكومة الس��ورية
الت��ي أب��دت م��رات ع��دة اس��تعدادها إلعط��اء الك��رد بع��ض
االمتيازات ضمن اطار السيادة السورية.
محمد محمود مرتضى

التحوالت االستراتيجية في 2018
ومالمح العام الجديد
االنتق��ال م��ن ع��ام ال��ى ع��ام جدي��د،
يحم��ل مع��ه دائم��ا ش��عوراً ملتبس �اً ،ويك��ون
مزيج �اً م��ن التف��اؤل بالبداي��ات الجدي��دة
والتطلع��ات م��ن جه��ة ،وخوفاً وتوجس �اً من
الغيب وما يخفيه ،من جهة أخرى.
والع��ام في عمر الزمن ،ه��و وحدة صغيرة
ج��داً اذا م��ا وضع��ت لقي��اس التح��والت
االستراتيجية ،والتي تتطلب زمناً يتماشى
م��ع وجهه��ا االس��تراتيجي طوي��ل األم��د
وكثي��ر التعقي��د ،ولك��ن هناك اس��تثناءات
لبع��ض األع��وام ،والت��ي تواك��ب التغي��رات
المفصلية ،والتي تتزامن مع نهاية مرحلة

اس��تراتيجية بتراكماته��ا ومحصالته��ا،
والب��دء ف��ي اس��تراتيجية أخ��رى بتوازن��ات
جديدة.
وعل��ى س��بيل المث��ال ،ف��إن الع��ام ،1989
وال��ذي ش��هد س��قوط س��ور برلي��ن وتوح��د
الماني��ا ،وبالتال��ي انهي��ار معس��كر أوروب��ا
الش��رقية ،كان عام��ا فارق��ا وه��و المفص��ل
الحقيق��ي لس��قوط اس��تراتيجية الح��رب
الب��اردة ،ول��و أن ارهاص��ات النهاي��ة ب��دأت
قبله��ا بس��نوات ش��هدت بداي��ات تف��كك
االتح��اد الس��وفيتي وضعف��ه ،ول��و أن أيض��ا
تبع��ه بعامي��ن ،االع�لان الرس��مي لتف��كك
االتحاد الس��وفيتي ،اال أن العام  1989ش��هد
النهاية العملية لمرحلة والبدء في مرحلة
جديدة.
ربم��ا كان ه��ذا الع��ام  2018ال��ذي نودعه
لنس��تقبل عام �اً جدي��داً ،من ه��ذه النوعية،
ولكن��ه بش��كل عكس��ي ،حي��ث يع��ود بالزم��ن
الس��تراتيجية ح��رب ب��اردة جدي��دة ،لعال��م
متع��دد االقط��اب ،بع��د مرحل��ة اخت�لال
للت��وازن العالم��ي ،ش��هدت س��طوة كب��رى
للوالي��ات المتح��دة ،والتي لم تحس��ن ادارة
عالم وجدته بين يديها ،وتصورت أنه لقمة
س��ائغة ،فأوغل��ت في��ه طمع��ا وجبروت��ا ،دون
تحس��ب لمكام��ن القوى التقليدي��ة القادرة
على اس��ترداد مكانته��ا من جهة ،وال القوى
الناش��ئة والتي تستعد للترقي العالمي من
جهة أخرى.
ورغ��م أن التح��والت تح��دث عل��ى م��دى
زمن��ي يف��وق الع��ام ،اال أن محط��ات فارق��ة
تعتب��ر بمثاب��ة إع�لان ع��ن التح��ول ،وهن��ا
يمكنن��ا باختص��ار ش��ديد رص��د التح��والت
االس��تراتيجية الرئيس��ية ف��ي الع��ام ،2018
على النحو التالي:
 -1على المستوى الدولي ،رسخت أمريكا
يقينها بعودة أقطاب مناهضة لها ،باحترام
ه��ذا الب��روز واحت��رام ح��دود قوت��ه ،واع��ادة
التمركز بناء على هذا االحترام ،ورغم أن
اع��ادة التمرك��ز ،تنتمي لعال��م التكتيك،
اال ان فحواه��ا ومواقعه��ا الجدي��دة تنتم��ي
لعالم االستراتيجية.
وه��و م��ا يحت��اج لتوضيح بس��يط ،فاعادة
تمرك��ز ق��وات داخ��ل بل��د أو حت��ى اقلي��م
لط��وارئ تكتيكي��ة ،تختل��ف ع��ن اع��ادة
التمرك��ز داخ��ل س��احات ال تع��د جبه��ات
مباش��رة مع خص��م يصع��ب مواجهته ،ومن
هنا يمكن وصف س��حب الق��وات االمريكية
من س��وريا بأنه نقلة أو تحول اس��تراتيجي،
ألن سوريا كانت جبهة مباشرة مع روسيا،
وكم��ا عك��س التدخل االمريك��ي في بداية
االزم��ة اس��تراتيجية مفاده��ا التمرك��ز
تح��ت ذريع��ة الح��رب عل��ى االره��اب ،عكس
ايض��ا االنس��حاب اس��تراتيجية مفاده��ا
العودة للجذور والحرب الباردة عبر التوازن
البعيد وغير المباشر.
 -2أيقن��ت أمري��كا ايض��ا أن نفوذه��ا ف��ي
أقص��ى ش��رق أوراس��يا مه��دد عب��ر التم��دد
الصين��ي ،وعب��ر الخط��ورة النووي��ة لكوري��ا
الش��مالية ،وعبر التقارب الروس��ي الصيني
وال��ذي يش��كل خط��را كبيرا لط��رد امريكا
م��ن ه��ذه المنطق��ة الت��ي تمث��ل نقط��ة
ارت��كاز رئيس��ية ف��ي العق��ل االس��تراتيجي
االمريك��ي ،وبالتالي ش��هد العام تراجعا في
لغة التهديد االمريكية وااللتفات لسياس��ة
الحرب الباردة بمواكبة التطورات التقنية
والفضائي��ة الروس��ية والصيني��ة ،مما جعل
الع��ام يش��هد تدش��ينا لمش��روعات كب��رى
امريكية بهدف المنافس��ة والمواجهة ،وهو
م��ا يمث��ل تغيي��را لالولويات يعك��س تغييرا

لالستراتيجة.
 -3أيقن��ت أوروب��ا أن التبعي��ة للعولم��ة
س��تحدث ش��روخا عميق��ة ف��ي بنيته��ا
الداخلي��ة ،وس��تؤدي ال��ى نم��و تي��ارات
يميني��ة ويس��ارية ،تتف��ق عل��ى ه��دف واح��د
وه��و المناهض��ة للعولم��ة ،وان العولم��ة
فضفاض��ة ،ال تس��تطيع الش��عوب التنش��ين
عل��ى ه��دف مح��دد به��ا ،وبالتال��ي ،ف��ان
الغضب س��يتوجه لممثليها ،وهم حكومات
اوروب��ا ،وبالتال��ي خرج��ت بريطاني��ا ،وق��د
تفض��ي احتجاج��ات الش��عوب لخروج��ات
جديدة ،كما افرزت التداعيات االقتصادية

للعولمة وما صاحبها من توتر ،تملمال من
حكوم��ات اوروب��ا م��ن السياس��ات االمريكية
التي تورط أوروبا في مزيد من االستنزاف،
عب��ر الضغ��وط االمريكي��ة لزي��ادة االنف��اق
العس��كري ،وكذلك سياسة الحصار على
خص��وم أمري��كا والت��ي تأث��رت به��ا مصال��ح
اوروبا مع الدول المستهدفة بالحصار مثل
روس��يا واي��ران ،وه��ذا التملم��ل يع��د تحوال
اس��تراتيجيا يضفي مزي��دا من العزلة على
امريكا ومواقعها في غرب اوراسيا.
 -4عل��ى المس��توى االقليم��ي ،انعكس��ت
التح��والت االس��تراتيجية الدولي��ة
عل��ى الداخ��ل االقليم��ي ،حي��ث ايقن��ت
الق��وى االقليمي��ة التابع��ة المري��كا ،ان
اس��تراتيجية التمرك��ز بدع��وى االره��اب
أو نش��ر الديمقراطي��ة ،وم��ا يصاحب��ه م��ن
زخ��م اعالم��ي دعائ��ي وضغط عس��كري ،قد
فش��ل ف��ي اقن��اع الش��عوب ،كم��ا فش��ل ف��ي
هزيم��ة المقاوم��ة ،ول��م يه��زم اال الق��وى
الضعيفة الهش��ة والتي ارتكزت على امريكا
فاس��تبدلتها باخ��رى ،وش��هد الع��ام اعترافا
ول��و صاحبت��ه المكابرة بالهزيمة والفش��ل،
كم��ا ش��هدت اواخ��ر الع��ام اعالن��ات له��ذا
الفش��ل ،مثل عودة س��فراء دول الى س��وريا،
وتفاهم��ات بش��كل أو بآخ��ر م��ع اي��ران،
وكذلك اعت��راف بالمقاومة اليمنية عبر
التفاوض.
 -5عل��ى المس��توى االقليمي ايضا ،ش��هد
العام توازنا للرعب ،فرضه محور المقاومة،
وأصبح��ت األج��واء غي��ر حصري��ة للع��دو
االس��رائيلي وبات��ت الغ��ارات الصهيوني��ة
مكلفة عس��كريا وسياسيا ،وتراجعت سطوة
العدو االس��رائيلي عل��ى غزة ،ويدخل العدو
م��ع كل ه��ذه التطورات في ازم��ات داخلية
متالحق��ة ،وف��ي حلق��ة مفرغ��ة م��ن الته��ور
واصالح االخطاء باالخطاء.
 -6ش��هد العام ايضا ،بوادر تعيين ش��رطي
جدي��د للمنطق��ة ،بع��د فش��ل امري��كا الن
تصبح هي الشرطي ،وقد اعلن ترامب ذلك
صراح��ة ،كما افصح ترامب عن الش��رطي
ال��ذي يخلفه عندما خاطب اردوغان بقوله
«س��وريا كلها لك..لق��د انتهينا» ،وهو ما
يؤكد تحليالت تقول بأن تركيا مرش��حة
لممارس��ة ه��ذا ال��دور كوكي��ل المري��كا
والنات��و ،وكمقاب��ل موضوع��ي ف��ي العق��ل
الغربي اليران.
واآلن م��ا ه��ي مالم��ح  ،2019وفق��ا له��ذه
التحوالت؟
ه��ذه التح��والت تق��ود ال��ى مزي��د م��ن
الدبلوماس��ية القس��رية وربم��ا سياس��ة
حاف��ة الهاوي��ة ،حي��ث الضغوط السياس��ية
واالقتصادي��ة دون مواجه��ات مباش��رة،
وتبق��ى المواجه��ات مؤجلة لحي��ن محاولة
اس��تعادة التف��وق االمريك��ي والصهيون��ي،
وعلي��ه ف��ان الملفات مرش��حة لتس��ويات ما
قب��ل (الربي��ع العرب��ي) ،فلربما تعود س��وريا
للجامع��ة العربي��ة ،ولربم��ا يح��اول الع��رب
استمالتها بعيدا عن محور المقاومة «وفق
تصوره��م» ،ولربما تكتس��ب تركيا مناطق
نف��وذ جدي��دة ،وغالبا س��يتم اللعب بالورقة
الطائفي��ة ،وتعمي��ق سياس��ات الحص��ار
عوضا عن مواجهات مباشرة.
أما اذا حاول العدو االسرائيلي خرق هذه
التح��والت بعمل أحمق ،يرى أنه أفضل من
اس��تمرار الوض��ع الراهن وتنام��ي المقاومة
بص��ورة أخط��ر علي��ه ،ف��إن األم��ور س��تنزلق
الى ما هو خارج العقل والسياس��ة والتوازن
واالستراتيجية.
ايهاب شوقي

