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من الصحافة

عام ينطفئ ..ووسام النصر يشع من صدر الجندي العربي السوري
في آخر المشهد الحالي قد يلجأ السلطان العثماني للتسوية
كم��ا فع��ل م��ن قبله ممن رم��ى الس�لاح ومض��ى للمصالحات في
سورية...
هذة السنة ليست عادية ..بل هي استثنائية في تاريخ المنطقة
السياس��ي حي��ن ي��دق العرب على أبواب دمش��ق ممهدي��ن الطريق
للغرب مستقبال..
هن��اك م��ن العرب من يس��تبدل االي��ادي الدبلوماس��ية الطارقة
لتفتح س��ورية ويغس��ل الوجه مما تعفر به ..يصرخ في الكواليس
إننا نريد العودة الى س��ورية كي تس��مع اآلذان السياس��ية وينطق
اللس��ان بالرج��وع التدريج��ي ت��ارة عل��ى المنابر واخرى م��ن أنفاق
التسريبات في الجلسات العربية المفتوحة والمغلقة..
ليس��ت العب��رة والمفارق��ة بعودة س��ورية او بالع��ودة اليها ..فهي
هن��اك م��ا برح��ت مكانه��ا مقاومة صام��دة ..ما باع��ت القدس وما
فاوضت على توقيع السالمات إلسرائيل...
لك��ن العب��رة تبق��ى ب��أن تتعل��م ه��ذه المنطق��ة م��ن دروس
التخري��ب ب��ان امي��ركا هي امي��ركا او ً
ال ف��ي كل زمن..
ودماؤنا هي مصدر رزقها في السالح والهيمنة.
نغادر  2018وقد زرعنا ميداننا نصرا لنحصد في
السنة الجديدة بيادر سياسية..
فاذا سمعت منبج خطوات الجيش العربي السوري
فتأكدوا ان اردوغان سيهرب كما هرب ترامب ومن قبله
انطوت إسرائيل على خيبتها..
ف��ي آخ��ر إص��دار لجري��دة الث��ورة ف��ي ه��ذه الس��نة ..كل ع��ام
وزمالؤن��ا وش��عبنا وجيش��نا وقائدن��ا بأل��ف خي��ر ..ونوث��ق األمني��ة
ب��أن تنتصر س��ورية وتحق��ق حكومتنا ما بقي من أمنيات للش��عب
السوري الذي يستحق الخير بقدر ما صمد وانتصر...
كل عام وسورية بألف معجزة.

الجيش اإلسرائيلي يقتل األطفال لنيل األلقاب

العزيزي��ن الذي��ن يفخ��ر به��م آباؤه��م.
القتل��ى ه��م :ناص��ر مصب��ح ( 11س��نة)،
ومحم��د سرس��اوي ( 13س��نة) ،وأحم��د أبو
حب��ل ( 15س��نة) ،وصهي��ب أب��و كاش��ف
( 16س��نة) .ق��راءة الش��هادات قاس��ية ،تق��رأ
ع��دة جم��ل وتتوق��ف م��ن أج��ل التق��اط
األنف��اس .الح��ل اإلس��رائيلي المعت��اد ـ
تجاه��ل تحقيق��ات كه��ذه وآالف مثله��ا ـ
ه��و الح��ل ل��دى بري��ك .مصب��ح الصغير ـ
ال��ذي ول��د ف��ي الح��روب والحص��ار ـ انضم
لش��قيقتيه المتطوعتي��ن ف��ي اله�لال
األحمر لمس��اعدتهما في إنقاذ المصابين
ف��ي مظاه��رات الج��دار .األطف��ال كب��روا
بس��رعة ،حت��ى ف��ي غيتو وارس��و وفي حلب
المقصوف��ة .رك��ض م��ن العي��ادة
المتنقل��ة وأحض��ر مع��دات طبي��ة
ضروري��ة لإلس��عاف األول��ي
للمصابي��ن ،وف��ي  28أيلول،
الس��اعة السادس��ة إال ربع �اً،
بع��د أن رك��ض إلحض��ار
ش��يء ألخت��ه كان يب��دو واقف �اً
عل��ى بع��د  90ـ  100متر م��ن الجدار
في منطقة خزاعة ،وعلى بعد  80متراً من
النت��وءات (ج��دار آخ��ر وضع��ه الجيش في
المنطق��ة) ،لقد نظر نحو الخيام البعيدة
أكثر ،وفجأة س��قط على األرض ،ركض
نحوه ممرض متطوع وقال «عندما وصلت
كان ملقى على ظهره مع إصابة في رأسه
وج��زء من دماغه خارج جمجمته» .جيش
يرب��ي جنوده عل��ى أن يطلق��وا النار بهدف
القت��ل عل��ى طف��ل اب��ن  11س��نة عل��ى بعد
 100مت��ر عنه��م ،ه��و جي��ش ال يمكن��ه أن
يك��ون مس��تعداً إال لح��روب النه��ب وط��رد
المواطنين.
عميره هاس

تس

هآر

القت��ل ،ف��ي إط��ار تعليم��ات إط�لاق الن��ار
الخاص��ة بالجي��ش اإلس��رائيلي) ،أو يق��وم
بقت��ل مخ��رب ،فإن��ه يحص��ل عل��ى إج��ازة
طويل��ة ف��ي نهاي��ة األس��بوع .جن��دي م��ن
جن��ودي جل��س القرفص��اء قب��ل مجيئ��ي،
حص��ل على درع تقديري��ة وخرج إلى إجازة
نهاية أسبوع طويلة .هكذا يوجهونك ألن
تكون جندياً ،والجندي يجب أن يرغب في
القتال بقدر استطاعته.
جنودن��ا المحصن��ون من جه��از قضائي
وفلس��فة عس��كرية وقائي��ة ،يعتق��دون أن
البطول��ة الوطني��ة ه��ي أن تطل��ق الن��ار
عل��ى اله��دف عل��ى بع��د  100ـ 150
مت��ر على ش��باب غير مس��لحين
(أو مس��لحين باإلط��ارات
المش��تعلة) ،وأن تقوم بإنزال
ركبه��م (القط��اع مل��يء
بالش��باب الذي��ن فقدوا الس��يقان
ف��ي األش��هر األخي��رة) ،أو أن تق��وم
بقن��ص طف��ل وتقتل��ه ،ال��ذي ق��د يك��ون
ممس��كاً بصاروخ نووي أو ال يكون (حجر).
من��ذ بداية مس��يرات العودة ف��ي قطاع غزة
في نهاية ش��هر آذار ،قام جنودنا ومقاتلونا
األبط��ال بقن��ص  35طف� ً
لا (بعبري��ة
تملصي��ة :قاصري��ن ،حي��ث يتعل��ق األم��ر
بفلس��طينيين) ،تظاه��روا ق��رب الج��دار
ض��د خنقه��م وخن��ق القط��اع .إذا ما كان
اله��دف المعتاد الماثل أمام جنودنا س��هل
اإلصاب��ة ،كي��ف س��يكون مس��تعداً لحرب
أم��ام جي��ش حقيق��ي؟ ه��ذا الس��ؤال ل��م
يسأله بريك.
ف��ي نهاي��ة تش��رين الثان��ي ،نش��ر
«بتس��يلم» تحقيق �اً عن أربع��ة أوالد أطلق
جنودن��ا المقاتل��ون الن��ار عليه��م ،وه��ؤالء
األوالد مجهول��ون بالنس��بة لن��ا ،لكنه��م
عين على الصحافة االجنبية

مَن َص َنع العام 2018

الق��رار كش��ف م��رة أخ��رى التناقض��ات بي��ن الوالي��ات المتح��دة
واالتحاد األوروبي ،الذي تدافع دوله عن الصفقة النووية.
جمهورية كوريا الش��عبية الديمقراطية ،التي لعبت على مدار
الس��نوات األخي��رة دور (الفت��ى الش��رير) األول ف��ي العال��م ،ب��دأت
بشكل غير متوقع حوارا مع هذا العالم .نجح كيم في تحقيق ما
ل��م يتمك��ن وال��ده وجده من القيام به :في  12يونيو في س��نغافورة،
التقى بالرئيس األمريكي بندّية.
ألول مرة في أوروبا ،تم تشكيل حكومة من األحزاب التي تسمى
شعبوية – رابطة الشمال وحركة النجوم الخمس اإليطاليتين.
كان انتخ��اب جاي��ر بولس��ونارو (م��ن أقص��ى اليمي��ن) رئيس��ا
للبرازي��ل بمثاب��ة ضرب��ة لمواق��ف الجن��اح (اليس��اري) ف��ي أمري��كا
الالتيني��ة ،وه��و دلي��ل عل��ى ظاه��رة «الترامبي��ة» خ��ارج الوالي��ات
المتحدة.
في روس��يا ،على س��بيل المثال ،فاز فالديمير بوتين على
نح��و متوق��ع ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية .كم��ا حاف��ظ
على منصبه الرئاس��ي بنتائج االنتخابات زميل بوتين
التركي.
ف��ي االنتخاب��ات النصفي��ة األمريكي��ة ،فق� َ�د الح��زب
الجمه��وري ،بقي��ادة دونال��د ترام��ب ،الس��يطرة عل��ى مجل��س
النواب األمريكي ،لكنه زاد من وجوده في مجلس الشيوخ.
غيورغي بيريزوفسكي

ا رو
يت

غاز

(بوتي��ن ،ترام��ب ،كي��م ،س��كريبالَ :م��ن صن��ع الع��ام ،)2018
عن��وان مقال غيورغي بيريزوفس��كي ،ف��ي (غازيتا رو) ،حول أحداث
مفصلية غيرت سياسة العالم في .2018
ع��رض فالديمي��ر بوتي��ن أح��دث أن��واع األس��لحة الروس��ية ،التي
ال نظي��ر له��ا في العالم .بش��كل أو بآخر ،عمارة التوازن العس��كرية
المألوف��ة بات��ت من الماضي .العالم ،يُطوّر بنش��اط أنواعا جديدة
من األسلحة.
ف��ي  4م��ارس ،ف��ي مدين��ة ساليس��بري البريطاني��ة،
ت��م العثور على ش��خصين  -رجل وام��رأة  -يعانيان
عالمات واضحة على التسمم.
وقد تبين أنهما العقيد السابق في االستخبارات
العس��كرية الروس��ية ،المواط��ن البريطان��ي حالي��ا،
س��يرغي س��كريبال وابنته يوليا التي ج��اءت لزيارة والدها.
أتهم��ت لندن موس��كو بما حدث .ونفت روس��يا ه��ذه االتهامات،
قائلة إن ما حدث اس��تفزاز مدبر من لندن .ونتيجة لذلك ،بدأت
العالق��ات بي��ن روس��يا والغ��رب ،الت��ي ب��دا كأنه��ا راح��ت تتحس��ن
أخي��را ،ب��إدراك (ق��اع) جدي��د .القرار األكثر إش��كالية ه��ذا العام،
انس��حاب الوالي��ات المتح��دة م��ن الصفقة النووية م��ع إيران .هذا

وقب��ل أن يط��وي ع��ام 2018م أيام��ه
والت��ي ش��هدت احداث �اً ومتغي��رات قلب��ت
الموازي��ن وغي��رت المع��ادالت لصالح محور
المقاوم��ة وهزائ��م ل��دول الش��ر والتآم��ر
الصهيوامريك��ي ،فه��ا ه��ي س��وريا العروب��ة،
س��وريا المقاوم��ة والنض��ال ،س��وريا الكف��اح
والجه��اد تنتص��ر ض��د داع��ش والتحال��ف
العالم��ي لالرهاب بزعامة امريكا واس��رائيل
ومملكة بني س��عود ودويلة عيال زايد ،فبعد
س��بع سنوات من الحرب والقتل والدمار في
س��وريا رغ��م الحش��ود الضخم��ة
والمليارات التي انفقتها دول
الخليج(الفارسي) بهدف
ع��زل االس��د وتقس��يم
س��وريا ،يعل��ن التحال��ف
العالم��ي فش��ل مش��روعه ف��ي
س��وريا وبق��اء االس��د وانتص��ار
س��وريا ،وه��ا ه��و الرئي��س االمريك��ي
ترام��ب يعل��ن س��حب قوات��ه م��ن س��وريا
دون س��ابق ان��ذار ،وكذا يعلن أن الس��عودية
تكفلت بإعادة اعمار سوريا بدال عن امريكا،
ولي��س ه��ذا وحس��ب ب��ل أن دمش��ق اصبحت
مزارا لمس��ؤولين ع��رب والتي كان الرئيس
الس��وداني عمر البش��ير اول الواصلين اليها
بع��د قطيع��ة دام��ت س��بع س��نوات وك��ذا
االم��ارات تعل��ن اع��ادة فت��ح س��فارتها ف��ي
دمش��ق والبحري��ن تعل��ن اس��تمرار العم��ل
ف��ي س��فارتها ف��ي دمش��ق ،والس��عودية تعلن

ع��دم معارضته��ا عودة س��وريا ال��ى الجامعة
العربي��ة ،فه��ذا االنتص��ار ال��ذي حققت��ه
س��وريا بفض��ل اهلل س��بحانه وتعالى وصمود
ونض��ال الجي��ش العرب��ي الس��وري بقي��ادة
االس��د ،وانه��زام مح��ور الش��ر والتآم��ر
العالم��ي والعرب��ي عل��ى س��وريا عس��كريا
ًوسياس��يا ً،فه��ا ه��و وزير خارجية الس��عودية
الجبي��ر يرح��ل وه��و صاح��ب مقول��ة (الب��د
ان يرحل األس��د س��لماًأو بالحرب ) واألس��د
باق رئيس��اًلس��وريا ،فمن تآمروا على سوريا
وأرس��لوا الدواع��ش ال��ى مدنه��ا ،ودمروه��ا
بطيرانه��م وامواله��م يتس��ابقون الي��وم
لكس��ب ودها ورضاء اسدها ،ويعلنون سحب
جيوشهم من اراضيها ويفتحون االجواء
رح�لات طيرانه��ا ويس��تعدون إلع��ادة
اعم��ار مدنه��ا ،فه��ذه ه��ي النهاي��ة
الحقيقية للشر والتآمر وانتصار
للح��ق والخي��ر والعروب��ة ،فاليوم
تنتص��ر س��وريا وغ��دا تنتص��ر اليم��ن
ويعل��ن تحال��ف الع��دوان وق��ف عدوان��ه
عل��ى اليم��ن ويق��ر بهزيمت��ه وال��ذي ب��دأ
اعتراف��ه بهزيمت��ه واق��راره بفش��له عس��كريا
ً ف��ي معرك��ة الحدي��دة والس��احل الغرب��ي
والتي رضخ واعلن قبوله بوقف اطالق النار
في الحديدة وموافقته على نتائج مشاورات
الس��ويد ،فل��وال ان��ه فش��ل ف��ي احت�لال
الحدي��دة والس��احل الغرب��ي لم��ا وافق على
نتائج مش��اورات الس��ويد ،فهذه ه��ي النهاية

الحقيقية لمحور الشيطان االكبر امريكا
واس��رائيل وم��ن تحال��ف معهم��ا وس��عى
لتنفي��ذ مخططاتهم��ا ومش��اريعهما ف��ي
المنطقة العربية ،ابتداءًبما سمي ( الربيع
العرب��ي) والذي يعتبر بمثابة س��ايكس بيكو
جديد يهدف الى تفكيك الش��عوب العربية
ال��ى دوي�لاتٍصغي��رة متناح��رة على اس��اس
طائفي ومذهبي وعرقي والذي فشل تحالف
الش��ر في تنفيذه حتى اآلن رغم مرور سبعة
اع��وام من��ذ بدايت��ه وذل��ك بفض��ل صم��ود
وانتصار المقاومة في سوريا واليمن ،وثاني
المش��اريع الصهيوني��ة لمح��ور الش��ر الت��ي
فش��لت ه��و صفق��ة الق��رن والت��ي تعتب��ر في
ع��داد االم��وات من��ذ والدته��ا وذل��ك بفضل
مقاومة الش��عب الفلسطيني البطل ورفضه
له��ذه الصفق��ة الش��يطانية وكذا ال ننس��ى
دور ح��زب اهلل المقاوم الذي افش��ل مش��اريع
صهيوني��ة كان يخط��ط له��ا عل��ى ارض
لبن��ان وس��وريا وفلس��طين ،رغ��م انن��ا نعتقد
ان اله��دف الق��ادم ألمري��كا واس��رائيل بع��د
الفش��ل في س��وريا وازاحة األسد من الحكم
ه��و لبن��ان وح��زب اهلل وزعيم��ه حس��ن نص��ر
اهلل ،ولكنه��م سيفش��لون ويعلنون هزيمتهم،
فلبن��ان الي��وم غي��ر لبن��ان 1982م ،والح��ق
س��ينتصر ويس��طع ن��وره ،والباط��ل س��يهزم
ويندث��ر وينته��ي مهم��ا ح��اول الش��يطان ان
يدعمه ويعينه .
محمد صالح حاتم

أمريكا إلى أين في العام الجديد؟

كيف يفكر العدو؟

الجي��ش ال��ذي يربي جن��وده لقتل طفل
اب��ن  11س��نة م��ن ُبع��د مئ��ة مت��ر ،ال يمكنه
أن يكون مستعداً لحروب حقيقية .اسحق
بريك هو أيضاً غير مستعد ،غير مستعد
لالعت��راف بالمش��كلة الحقيقي��ة للجيش
اإلس��رائيلي وجن��وده .أي ن��وع م��ن الجيش
المس��تعد والمؤه��ل يمك��ن أن يك��ون لن��ا
كجنود وقادة وقانونيين تعلموا ويعلمون
على التفكير بأن هذا ش��رعي وطبيعي ـ أن
نقتل مواطنين متظاهرين غير مس��لحين
خل��ف ح��دود القط��اع واقتح��ام بي��وت ف��ي
اللي��ل مليئ��ة ب��األوالد ونح��ن ملثم��ون
ومسلحون حتى األسنان.
كي��ف ننتظ��ر اس��تعداداً للح��رب م��ن
جن��ود وقادة عل��ى قناعة بأنهم يس��تحقون
الصف��ة المش��رفة «مقات��ل» ف��ي الوق��ت
ال��ذي يقوم��ون في��ه بإغ�لاق الش��وارع
ويط��ردون الرع��اة م��ن مراعيه��م ،وفق �اً
ألوام��ر المس��توطنين ،ويصيبون مزارعين
عل��ى أراضيهم أو يرافق��ون موظفي اإلدارة
المدني��ة عندم��ا يقومون بتخريب بئر ماء
أو أنبوب.
حقيق��ة أن جنودن��ا ه��م ممثل��ون
مخلص��ون للش��عب اإلس��رائيلي ،ت��م
ترويضه��م كي يعملوا كس��جانين وقتلة
عن��د الحاج��ة لمليون��ي ش��خص ،ه��ذه ال
تع � ّد مش��كلة .وكذل��ك لي��س حقيق��ة أن
جنودنا تم إرس��الهم من أجل ضمان نجاح
مشروع االستيطان الطردي.
كان هن��اك مقط��ع يق��ول إن أح��د
المس��توطنين أعط��ى فأس �اً لجندي أطلق
الن��ار عل��ى ركب��ة فلس��طيني .نع��م ف��أس،
وأيض �اً قائ��د الكتيب��ة ق��ال :إن كل م��ن
يجلس على ركبتيه تعبير يتعلق بإطالق
الن��ار عل��ى األرجل به��دف اإلصاب��ة وليس
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محور املقاومة ينتصر ومحور الشر والتآمر يُنهزم

افتتاحية اليوم

ع��ام ينطف��ئ ...وف��ي ذاكرتن��ا يغل��ب الن��ور عل��ى المفارق��ات
حي��ن توه��ج النص��ر وس��اما فعبرن��ا عل��ى ض��وء اتق��اده الى الس��نة
الجديدة...
يح��ق لن��ا ان نحتف��ل ...ان ننث��ر الزين��ة في المرج��ة وعلى قمة
قاس��يون...نحن الذي��ن زرعنا الصم��ود والمقاومة في كل لحظة
عل��ى م��دى ثماني س��نوات مرت...فاثمرت حقول ش��قائق النعمان
حتى آخر الميدان ..وتمضي...تطهر التراب وتسحق المعتدي...
وكم هدية أعطتنا إياها البندقية في سنوات االزمة كي ال يمر
عام اال وفي سورية جزء من األمل..
اليوم وفي زمننا الس��وري يكتمل األمل لنقطف من رأس الس��نة
النجم��ة الكب��رى ..نجمة النص��ر ..بعد ان حققنا ما قالوا عنه في
قواميس السياسة إنه المعجزة السورية..
هل كانت معجزة حقاً..ام انها الحقيقة فينا احتاجت
ان يخبرن��ا العال��م بأس��ره األع��داء من��ه واألصدق��اء
فاختلف��ت الرؤي��ة بي��ن م��ن ظ��ن نفس��ه ق��ادراً عل��ى
غلبتن��ا فأذهل��ه المش��هد وانه��زم م��ن الجن��وب
والش��مال وبي��ن م��ن س��اند الح��ق فمج��د الس��وريين
وصفق له بالفيتو والتأييد في األروقة الدولية؟.
ف��ي ج��ردة حس��اب آخ��ر الس��نة ...ما ع��اد الغرب ق��ادراً على
احص��اء الخيب��ات ف��ي المي��دان الس��وري حي��ن زرع االره��اب
والمفخخ��ات ف��ي كل ذرة تراب في��ه ..زرعه وقصف لعب االطفال
في الهجين وحاصر رغيف الخبز...
كان سالحه االرهاب فجاء االرتداد عكسياً ليهرب األميركي
من شرق الفرات ويشل أردوغان هناك مهتزا على حدود التعزيزات
العس��كرية... .ربما يوهم التركي نفس��ه انه بات الحصن االخير
للترهات الغربية يلوح بالعدوان في الميدان ويركض مستنجدا
بآستانة تحت عنوان التفاهمات..
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أح��د األس��ئلة العميق��ة المطروحة على أي محلل سياس��ي في نهايات
ع��ام وبداي��ات آخ��ر ه��و ذاك المتعلق بالوالي��ات المتح��دة األمريكية وإلى
أي��ن تمض��ي ف��ي الع��ام الجدي��د؟ ولع��ل أهمي��ة الس��ؤال تتأت��ى م��ن كون
واش��نطن حت��ى الس��اعة تبق��ى مالئ��ة العال��م وش��اغلة الن��اس ،ويكف��ي أن
نتطل��ع إل��ى االرت��دادات المثيرة التي ولدتها دع��وة الرئيس دونالد ترامب
لس��حب الق��وات األمريكي��ة م��ن س��وريا ،رغ��م أن عددها ال يتج��اوز األلفي
جن��دي ،وتالي��ا اس��تمعنا ع��ن خط��ط أمريكية لس��حب نحو خمس��ة آالف
جندي من أفغانستان،
فقد ثارت التس��اؤالت العميقة وال يزال البحث عن اإلجابات قائم عن
الس��ر وراء ق��رارات الرئي��س ترام��ب ،وه��ل الرج��ل يهيئ المس��رح الداخلي
األمريكي النتخابات الرئاسة  ،2020من خالل اإليفاء بوعده السابق ،أي
سحب كافة القوات األمريكية الموجودة على الجبهات الخارجية ،وعدم
التب��رع بالدم��اء األمريكي��ة م��ن أجل اآلخري��ن ،األمر الذي عب��ر عنه منذ
أيام بقوله( :أمريكا ليست شرطي العالم).
لتك��ن بداية المش��هد األمريكي من عن��د الرئيس ترامب ،الذي أضحى
حج��ر عث��رة عن��د كثي��ر م��ن األمريكيي��ن ف��ي الداخ��ل والس��ؤال متعل��ق
بمس��تقبل الرجل السياس��ي السيما في ظل إش��كالية روسيا – غيت ،التي
تطارده بقوة ،ويمكن أن تؤثر على حظوظه في رئاس��ة ثانية بش��كل س��لبي
أو إيجاب��ي .المؤك��د أن هناك عقبات عديدة ينبغي لترامب القفز عليها
حت��ى ينج��و م��ن الفخ��اخ المنصوبة ف��ي طريق��ه ،والخوف الكبي��ر من أن
يك��ون رجاالت��ه ه��م م��ن س��وف ينقلب��ون علي��ه ،وف��ي المقدم��ة م��ن هؤالء
الجن��رال (ماي��ك فلين) ،الرج��ل الذي اختاره ترامب ليضحى مستش��ارا
لألم��ن القوم��ي ف��ي إدارته قبل أن يعزله ،بس��بب عالقته بتركيا وروس��يا،
ويب��دو أن (فلي��ن) توص��ل إلى صفقة بعينها مع مولر ،صفقة تغس��ل يديه
من االتهامات وتحيل بل وتكيل كافة االتهامات للرئيس.
ل��ن يك��ون الع��ام  2019عام �اً يس��يراً بالنس��بة للرئي��س األمريك��ي ب�لا
ش��ك س��يما إذا أحك��م مولر ولجنت��ه الخناق حول مصي��ر الرئيس،
لكن من جهة أخرى فإن مسألة عزل ترامب ليست أمراً هيناً أو
سه ًال ،فقد حدد الدستور األمريكي األطر العامة إلجراءات
ع��زل الرئي��س ،وذل��ك ف��ي الم��ادة األول��ى الت��ي تتع��رض
للكونج��رس وصالحياته ،وفي المادة الثانية التي تتناول
الرئي��س وصالحيات��ه ،كم��ا أن الرأي الع��ام األمريكي يلعب
دوراً مهم �اً ف��ي الضغ��ط ع��اد ًة لجه��ة الع��زل م��ن عدم��ه ،وغي��ر
�اف ع��ن األعي��ن أن جه��ات عدي��دة م��ن األع�لام األمريك��ي ليس��ت
خ� ٍ
صديق��ة للرئي��س ،م��ا ولد تحركاً ش��عبياً في الداخل حمل اس��م Need
 ،to Impeachلتعبئ��ة المواطني��ن األمريكيين للضغط على ممثليهم في
الكونج��رس ،لب��دء إج��راءات عزل الرئيس ،وقد وضع��ت الحركة عريضة
عل��ى موقعه��ا اإللكتروني للمطالب��ة بعزل ترامب ،ووق��ع عليها حتى اآلن
أكثر من ستة ماليين أمريكي.
وإذا تركن��ا الرئي��س وانتقلن��ا إل��ى النظ��ام السياس��ي األمريك��ي فإننا
س��نجد اتهام��ات م��ن جدي��د األي��ام الماضي��ة م��ن قب��ل األجه��زة األمني��ة
واالس��تخباراتية األمريكي��ة لروس��يا بن��وع خ��اص ،والجدي��د أنه��ا ال
تتح��دث عم��ا ج��رت به المقادي��ر في انتخاب��ات الرئاس��ة األمريكية ،2016
ب��ل انتخاب��ات التجدي��د النصف��ي للكونج��رس ف��ي نوفمبر الماض��ي ،وما
يلقيه هذا االتهام من ظالل على انتخابات الرئاسة  2020من جهة ،وعلى
العالقات الروسية األمريكية من ناحية أخرى.
يوم �اً تل��و اآلخر يتعقد المش��هد من واش��نطن إلى موس��كو ،وربما آخر
تل��ك اإلش��كاليات االنس��حاب األمريك��ي المتوقع من اتفاقي��ة الصواريخ
النووي��ة الباليس��تية متوس��طة الم��دى ،وال��ردود الت��ي سيش��هدها العال��م
م��ن موس��كو عل��ى الفع��ل األمريكي حال حدوث��ه بالفعل ،ذل��ك أن بوتين
ومؤسس��ته العس��كرية قد صرحوا أكثر من مرة بأنهم س��يجدوا أياديهم
ح��رة ف��ي الع��ودة إل��ى إنت��اج صواري��خ م��ن ذات النوعي��ة ،والمتاب��ع لصراع
التس��لح الجاري والضاري بين موس��كو وواشنطن يدرك بالفعل أن القادم
لن يكون طيبا بحال من األحوال.
والثاب��ت كذل��ك أن المواجه��ة بي��ن القوتي��ن الكبريي��ن ،به��ا م��ن
الصراع السياس��ي ما هو ليس أقل من نظيره العس��كري ،ولنا في أحاديث
االنسحاب من سوريا وأفغانستان مثال للتحليل والشرح.
ال تقتص��ر مواجه��ات واش��نطن – موس��كو عل��ى م��ا تق��دم ،فف��ي رؤي��ة
استش��رافية مثيرة للجدل ،كتب (ديمتري موسلوف) نائب مدير مركز
الدراس��ات األوروبي��ة والدولي��ة في المدرس��ة العليا لالقتصاد في موس��كو
ع��ن ثالث��ة س��يناريوهات يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى اش��تعال الحرب بين روس��يا
وأمريكا ...ماذا عن ذلك.؟
أوال :الخطر األول يتمثل في إمكانية تحول الحرب الباردة إلى ساخنة
بالتهدي��دات الس��يبرانية ،وهن��اك رؤي��ة محتملة ألن يظن أح��د الطرفين
أن الهج��وم الس��يبراني بداي��ة لهج��وم عس��كري واس��ع النط��اق ،مع األخذ

بعي��ن االعتب��ار هن��ا احتم��ال قي��ام جماعات إرهابي��ة بدور خداع��ي إلقناع
الطرفين بأن هناك هجوما فعليا ،أي نصب شباك الحرب بين الجانبين،
وه��و س��يناريو كن��ا نظن إلى وقت قريب أنه نم��وذج هوليوودي فقط ،إلى
أن تأكد الجميع من احتماالت حدوثه بالفعل.
أما اإلش��كالية الثانية فتتصل بس��باق التس��لح غير المنضبط الناجم
ع��ن انس��حاب الوالي��ات المتح��دة م��ن معاه��دة الصواري��خ المتوس��طة
وقصيرة المدى.
وأخيراً يمكن أن يرتبط الس��يناريو الثالث ،ارتباطاً مباش��راً بس��وريا أو
منطقة البحر األس��ود ،حيث تنشط موسكو وواشنطن في ساحة عمليات
واح��دة ،أو يحتم��ل نش��اطهما إذا اس��تمرت الوالي��ات المتح��دة ف��ي دع��م
استفزازات أوكرانيا بحسب رؤية الروس لها.
ماذا عن وضع الواليات المتحدة والصين في العام القادم وهل سيكون
ع��ام س�لام ووئ��ام أم كراهي��ة وخص��ام ،يمك��ن م��ن جرائهم��ا االن��زالق في
الفخ الذي أطلق عليه فخ (ثوس��يديدس) نس��ب ًة إلى الفيلس��وف والمؤرخ
اإلغريق��ي ال��ذي تح��دث عن تاري��خ الح��رب (البيلوبوبنس��يه) ،وكان أول
المؤرخي��ن الذي أعطوا للعوام��ل االقتصادية االجتماعية أهمية خاصة،
والفك��رة هن��ا ه��ي أن الصع��ود القوي للغاي��ة اقتصاديا وعس��كريا للصين،
في مواجهة أمريكا الماضية قدماً وراء اس��تراتيجية الهيمنة على العالم
طوال القرن العشرين ،سيجعل الصدام بين القوتين أمرا ال مفر فيه في
المدى المنظور.
تتص��ارع واش��نطن م��ع بكين ح��ول قضاي��ا اقتصادية عدي��دة ،والمتابع
لس��ير العالق��ات بي��ن الجانبي��ن ي��رى أن��ه من��ذ أن كان ترام��ب مرش��حا
رئاس��يا وه��و ال يحم��ل خي��راً كثي��راً أو قلي� ً
لا للصي��ن ،ب��ل يراه��ا الع��دو
األكب��ر واألول اقتصادي �اً عل��ى األق��ل ،وله��ذا كانت هناك وط��وال العام
الماض��ي إرهاص��ات لح��رب اقتصادي��ة بي��ن البلدين ،قب��ل أن يتوصال معاً
إلى ما يشبه الهدنة طوال ثالثة أشهر.
لك��ن الجان��ب االقتص��ادي لي��س ه��و اإلش��كالية الكب��رى ،فهن��اك قصة
بحر الصين الجنوبي والذي تصر واش��نطن على أنه ال يتبع الصين وأنه
مي��اه دولي��ة ،فيم��ا الصين تدع��ي ملكيتها للج��زء األكبر في��ه ،ومؤخراً
أعل��ن نائ��ب وزي��ر الخارجي��ة الصين��ي (تش��ينج تش��يجوان) ،أن بالده
تمل��ك كل الح��ق ف��ي الدفاع عن س��يادتها ومياهه��ا اإلقليمية
في بحر الصين الجنوبي .السؤال الحساس بدوره هل يمكن
لس��بب أو آلخر أن تش��هد نوعا من الصراع العس��كري بين
البلدين؟
تبق��ى كل االحتم��االت واردة وبق��وة ،فالصي��ن صنع��ت
جي� ً
لا جدي��داً م��ن الصواريخ العاب��رة للقارات ،ونش��رت نحو ألف
صاروخ متوسط المدى ،وعززت أسطولها الحربي ،أما الواليات المتحدة،
فه��ي تع��زز منظوم��ة ال��درع الصاروخي��ة الموجه��ة ض��د الصي��ن رداً عل��ى
ذل��ك ،إضاف��ة إل��ى ذلك فإن واش��نطن تعمل بس��رعة كبرى على إنش��اء
درعه��ا الفضائ��ي ليك��ون بمثاب��ة الش��بكة الفضائي��ة التي تحمي س��ماوات
واش��نطن م��ن أي اختراق��ات صاروخي��ة صيني��ة أو روس��ية في المس��تقبل،
والجان��ب اآلخ��ر لبرنام��ج الق��وة الفضائي��ة الصيني��ة موص��ول وال ش��ك
بأسلحة الليزر الفضائية األمريكية لمالقاة الخصوم.
الجزئي��ة األخ��رى في عالقات أمريكا بالعال��م الخارجي تتصل بالقارة
األوروبية ،والتطورات التي بلغت حد التدهور بين جانبي األطلس��ي ،وقد
تعرضن��ا ف��ي مق��االت س��ابقة لما يج��ري في أوروب��ا بمفرده��ا ،فيما البعد
األمريك��ي – األوروب��ي ،يبق��ى مث��ار بحث وتس��اؤالت عميقة ،الس��يما فيما
يخ��ص التحال��ف اإلس��تراتيجي من��ذ نهاي��ة ،الح��رب العالمي��ة الثاني��ة،
ونشوء وارتقاء حلف الناتو.
أنص��رم العام  2018مخلف �اً وراءه خالفاً عميقاً بين الجانبين ،فترامب
ال ي��زال يتعاط��ى بعقلي��ة صان��ع العق��ارات وبائعه��ا ،ال بعقلي��ة السياس��ي
الذي يتوجب عليه الحفاظ على الرابط الوثيق مع الحلفاء ،ولهذا يكثر
م��ن ضغوطات��ه عل��ى األوروبيي��ن لزي��ادة مس��اهماتهم المالية ف��ي نفقات
الناتو.
هذا المش��هد لم يعد األوروبيون يقبلونه ،ولهذا اس��تمعنا إلى صيحات
ماك��رون المطالب��ة بجي��ش أوروب��ي موح��د ،وبع��دم اس��تيراد أس��لحة من
أمري��كا ،وق��د أيدت��ه ألماني��ا ف��ي الط��رح عين��ه ،ما جع��ل عم��ودي الخيمة
األوروبية في سجال مستقر ومستمر مع األمريكيين.
فيما اإلشكالية األكبر المنطلقة في األفق تلك المتصلة بما أطلق
عليه البعض (فجر أوراسيا) أي سالتحالف الجديد الذي يمكن أن ينشأ
بي��ن أوروبا وروس��يا ،وه��و أمر كفيل بأن يصيب الهيمن��ة األمريكية حول
العالم أصابة جسيمة....
وف��ي كل األح��وال س��يكون  2019عاماً مثيراً في الداخ��ل األمريكي...
دعونا ننتظر وننظر.
إميل أمين

