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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

هذا هو سبب ركوع السفارات عند قدمي قاسيون

لن أكتفي بالمش��ي ميلين مع من يؤمن
ب��أن ماح��دث ف��ي س��وريا كان ث��ورة عفوي��ة
وأنه��ا كان��ت س��لمية وانه��ا أجب��رت على ان
تحمل السالح ..بل سأسير مع هؤالء أمياال
عدي��دة واصدقه��م ..ول��ن أعان��د م��ن يص��ر
على ان الدولة الس��ورية استعملت البراميل
المتفج��رة كم��ا يص��ر ه��ؤالء ويؤمنون بها
وكأن البراميل المتفجرة وردت في القرآن
الكري��م والداع��ي النكاره��ا فه��و الكفر الذي
مابع��ده كفر ..وس��أصغي لمن يغضب وهو
يقول اننا اخترعنا حكاية المؤامرة الكونية
وأننا اخترعنا داعش ..س��أصغي ..وأصغي..
وأصغي ..ولن أقاطع أحدا..
ولك��ن عندم��ا ينته��ي الب��كاء والص��راخ
والعوي��ل وش��ق األث��واب عل��ى الضحاي��ا
االبري��اء وث��ورة الكرام��ة ..سأس��تأذن م��ن
هؤالء جميعا واطلب منهم ان يصغوا كما
أصغي��ت وم��ا عليه��م اال أن يق��رأوا تقري��ر
وزارة الدف��اع الروس��ية ال��ذي ص��در حديث��ا
وق��دم احصائي��ة دقيق��ة على ع��دد العناصر
االرهابي��ة الذي��ن تم��ت تصفيته��م خ�لال
عام  2018في س��وريا فق��ط ..قدر هذا الرقم
بأن��ه يف��وق  23أل��ف مس��لح ..م��ن مختل��ف
تش��كيالت المجموع��ات المس��لحة ..وت��م
احص��اء  159دباب��ة مدم��رة لالرهابيي��ن و57
عرب��ة مدرع��ة واكثر م��ن  900مدفع و3000
س��يارة م��زودة بمداف��ع رشاش��ة م��ن العي��ار
الثقيل..
ولك��ن االحصائي��ة تلف��ت النظ��ر ال��ى ان
ع��دد قتل��ى المس��لحين منذ ع��ام  2015فاق
 87000وان ع��دد الدباب��ات الت��ي دم��رت له��م
ف��اق  650دبابة وأكثر من  700عربة قتالية
وأل��ف معس��كر ميدان��ي و 10آالف مس��تودع
للذخيرة والوقود..
واذا أضفن��ا ال��ى هؤالء مثله��م من القتلى
الذي��ن تم��ت تصفيته��م أثن��اء المواجه��ات
بينه��م وبي��ن الجي��ش الس��وري من��ذ نهاي��ة
ع��ام  2011وحتى نهاية عام  2015س��نجد ان

الجيش االرهابي الذي تم تدميره فقد قرابة
 200أل��ف عنص��ر وس��يكون ع��دد الجرح��ى
عموم��ا ضعفي��ن او ثالث��ة على االق��ل ..واذا
اضفن��ا ال��ى هؤالء اع��داد المقاتلي��ن الذين
ت��م تحميله��م بالباص��ات الخض��راء ال��ى
ادل��ب الت��ي تح��وي الخ��زان االكب��ر الباقي
وعدده��م يق��در ب  70ألفا ويق��ال  100ألف..
فانن��ا نج��د ان ع��دد العناصر البش��رية التي
كان��ت تش��كل جس��م االره��اب والمؤام��رة
العس��كرية يق��ارب نصف ملي��ون مقاتل بين
س��وري واجنب��ي م��ن مختل��ف الجنس��يات..
وانا الأزال أقف مش��دوها من صور االسلحة
المصادرة وكمياته��ا الهائلة التي يعرضها
التلفزي��ون الس��وري حي��ث تب��دو ارت��ال
الدباب��ات والمداف��ع والرشاش��ات والذخي��رة
ب�لا نهاي��ة ..ب��ل ان الجي��ش ص��ادر كمي��ات
هائلة من المتفجرات التي لم يعد باالمكان
اس��تيعابها ويضط��ر التالفه��ا بتفجي��رات
كبي��رة ش��به يومي��ة ينب��ه اليها عبر وس��ائل
االع�لام ..وكان الجيش ام��ام مهمة صعبة
أخرى هي التخلص من كميات هائلة جدا
وآالف االطنان وجبال من المتفجرات التي
كان��ت بي��د االرهابيي��ن ..وتع��ادل ماصادره
االمريكي��ون م��ن الجي��ش العراق��ي عن��د
سقوط بغداد..
والرق��م الص��ادم اآلخ��ر ه��و ع��دد الدبابات
المدم��رة من��ذ ع��ام  2015ال��ذي تج��اوز 650
دبابة ومئات المصفحات و 10آالف مستودع
للذخي��رة والوق��ود م��ع العلم انه الت��زال في
ح��وزة المس��لحين اع��داد كبي��رة اخرى في
ادل��ب ..وه��ذا يعن��ي ان الجي��ش االرهاب��ي
بل��غ ف��ي مجموعه نص��ف ملي��ون ومعه على
االق��ل  1200دباب��ة وآالف المصفحات ..وهو
ضع��ف الجي��ش االلماني الس��ادس الش��هير
(فيرماخت) الذي وصل عديده الى 285000
وفت��ح اوروب��ا ووصل الى س��تالينغراد بعد ان
ش��ارك ف��ي معارك بلجي��كا وفرنس��ا وفنلندا
وروماني��ا واوكراني��ا ..اال ان��ه تحط��م ف��ي

س��تالينغراد واستس��لم من��ه  106آالف ولكن
لم يعد منهم في نهاية الحرب اال  60الفا..
وق��د يقول قائل ان االرقام الروس��ية مبالغ
به��ا ..واذا قبلن��ا ان نس��ير م��ع ه��ذا الزع��م
وأصغين��ا م��ن جدي��د له��ؤالء الزاعمين فان
علين��ا ونح��ن نصغ��ي ان نتذك��ر ان ال��روس
اضط��روا ال��ى اط�لاق  100 - 90أل��ف غ��ارة
اليقاف التم��دد االرهابي ..وهذا رقم كبير
ج��دا مم��ا يعن��ي انه��م كان��وا يتعامل��ون
م��ع جي��ش واس��ع وكبي��ر وش��ديد التدري��ب
والتس��ليح ومنتش��ر بكثاف��ة لدرج��ة ان��ه وزع
مخازن��ه عل��ى  10آالف نقط��ة ..مم��ا يعط��ي
االرق��ام الروس��ية تطابق��ا منطقي��ا م��ع عدد
الغ��ارات الت��ي احتاجه��ا ايق��اف التم��دد
االرهاب��ي ..وكذل��ك علين��ا ان نتذك��ر ان
التقدي��رات االمريكي��ة لداع��ش فق��ط انه��ا
مس��لحة ج��دا وان مش��روع اقتالعه��ا ق��د
يس��تمر  30- 20س��نة وربم��ا أكث��ر ..وس��بب
التقدي��رات واض��ح وه��و ان االمريك��ي كان
ي��درك م��اذا يمل��ك ه��ذا الجي��ش وماه��ي
امكاناته للصمود..
كل ه��ذا يقودن��ا تلقائيا الى الس��ؤال عن
ه��ذا الك��م الهائ��ل م��ن الس�لاح ..واليكف��ي
الق��ول ان��ه غنائم حرب ..فالجيش الس��وري
ل��م يخس��ر  1200دباب��ة م��ن مس��تودعاته ب��ل
بض��ع عش��رات م��ن نق��اط محيط��ة مبعث��رة
قليل��ة الحماي��ة ..كم��ا ان داع��ش ال��ذي
استولى على بعض معدات الجيش العراقي
ف��ي الموص��ل وغيرها لم يس��تول على 1200
دباب��ة وآالف المدرع��ات ب��ل كان��ت معظ��م
غنائمه العسكرية سيارات همر ومدرعات لم
تتجاوز  500عربة ..وهذا يضعنا امام حقيقة
أخ��رى هي ان هذا الجي��ش الضخم والهائل
للتنظيمات المس��لحة من حلب الى الشرق
والموص��ل ال��ى الجن��وب الس��وري كانت له
مص��ادر تموي��ل وتذخي��ر وام��داد خارجي��ة..
وهن��اك ملف��ات ظه��رت اآلن ع��ن صفق��ات
اس��لحة ودباب��ات م��ن اوكراني��ا ودول اوروبا

الش��رقية اش��ترتها دول خليجي��ة وش��حنتها
ال��ى تركي��ا واالردن وم��ن ث��م ال��ى الح��دود
الس��ورية لتدخل المع��ارك ..وأحيانا كانت
تص��ل المجنزرات والمدرعات وهي جديدة..
وف��ي اح��دى المع��ارك كان��ت تنف��ذ رحالت
متالحق��ة لبن��اء جس��ر ج��وي اليش��بهها اال
رح�لات الجس��ر الج��وي األمريك��ي ال��ى
اس��رائيل اثن��اء ح��رب تش��رين  ..1973وهن��ا
نص��ل ال��ى رق��م  137ملي��ار دوالر وهو اليزال
الرق��م الوحي��د ال��ذي ت��م الكش��ف عن��ه ف��ي
اعتراف��ات هومي��روس قطر حمد بن جبر آل
ثاني في حديث (الصيدة) الش��هير ..والذي
اق��ر في��ه ان قطر و(تحالف أصدقاء س��وريا)
ضخ��وا  137ملي��ار دوالر ف��ي جس��م االرهاب
المس��لح (حت��ى ع��ام  2015تقريب��ا) ..وه��ذا
الرقم لم يكن لش��راء الالفتات الس��لمية وال
لكتاب��ة ورس��م اع�لام (الثورة) عل��ى الجدران
وص��ور فيصل القاس��م ..فهذا الرق��م الهائل
تقريب��ا ه��و ثل��ث المبل��غ ال��ذي س��تدفعه
الس��عودية ال��ى مصان��ع الس�لاح االميريكية
لتش��تري اس��لحة م��ن مختلف االن��واع ..في
أكبر صفقة عسكرية في التاريخ..
لذل��ك يمك��ن الق��ول ان أكب��ر تنظي��م
ارهاب��ي مس��لح ف��ي العال��م كان يطل��ق
علي��ه الث��ورة الس��ورية ..وان الس�لاح ال��ذي
ق��دم له جعل��ه اول جيش ارهاب��ي في العالم
يحص��ل على هذا الكم الهائ��ل من الدبابات
والمدرع��ات والمخازن والذخي��رة ..ناهيك
ع��ن الس�لاح الكيمي��اوي ..وان أكبر عملية
تموي��ل ألكب��ر عصاب��ات في العال��م كانت
للعصابات الخطيرة على االرض الس��ورية..
وأن أكب��ر مواجه��ة ف��ي التاري��خ بين جيش
نظام��ي وجي��ش ارهابي ه��ي المواجهة التي
تمت على االرض السورية ..وأن أعظم نصر
في التاريخ هو الذي حققه الجيش السوري
وحلف��اؤه ..وطبعا يمك��ن لكتاب غينس اآلن
أن يضي��ف ال��ى قائمت��ه أن أكب��ر جي��ش
ارهابي في العالم هو جيش مايسمى الثورة
الس��ورية بدلي��ل وجود نصف ملي��ون ارهابي
م��ن كل العال��م ومعه��م آالف الدباب��ات
والمدرع��ات ..وأن أكب��ر مؤام��رة كوني��ة
ف��ي التاري��خ البش��ري حدث��ت ف��ي س��ورية..
وأن أعظ��م ميزاني��ة لعصابة في التاريخ هي
ميزانية ما يسمى الثورة السورية..
وه��ذه االرقام التي وردت أعاله هي الس��بب
الحقيق��ي لق��رارات ترامب باالنس��حاب بعد
ان تمت ابادة أكبر جيش ارهابي في التاريخ
بع��د الجيش��ين االس��رائيلي واالمريكي ولم
يبق هناك مايس��تحق الحفاظ عليه ..فكما
قال ترامب لم يبق اال الرمال ..وهذا االنجاز
الس��وري ه��و أيضا س��بب تواض��ع تركيا في
طموحاته��ا وركوعه��ا عل��ى الح��دود ..وهو
س��بب تدفق السفارات والس��فراء الى دمشق
الت��ي كان طموحه��ا ان يحكم قاس��يون من
تلك السفارات وأن يقبل قاسيون جالبيبها
وعباءاتها ويكون ذلك القاسيون بوابا على
اب��واب الس��فارات ..ولك��ن لم يعد للس��فارات
اي وس��يلة للع��ودة اال الطاع��ة واالنصي��اع
واالنحن��اء عن��د أق��دام قاس��يون ..وتقبي��ل
قدميه ..وحذائه ..وطلب المغفرة ..والبكاء
والعويل ندما..
نارام سرجون

الصني ُتقلق األميركيني ..متى تبدأ الحرب العاملية؟

ل��م تع��د األولوي��ة األميركي��ة تنحص��ر األميركية التي تريد منع ب ّكين من التوسع
ف��ي التواج��د العس��كري فيأفغانس��تان ،وال العالمي ،والصين التي تسعى لزيادة نفوذها
الع��راق ،والس��وريا ،وال ف��ي تنفيذ سياس��ات اإلقتص��ادي ،وكس��ر االحت��كار األميرك��ي
التدخ��ل العش��وائي بش��ؤون ّ
أي دول��ة ،وال سياس � ّيا وعس��كريّا .لم يعد بإمكان الواليات
تركي��ز الحماي��ة المطلقة لـ(تل أبيب) ،وال المتح��دة االعتم��اد فق��ط عل��ى حلفائها ،ال
التفكير في تسويق مشروع (صفقة القرن) ،اليابانيي��ن وال الفليبينيي��ن ،وال غيره��م،
وال التروي��ج لخط��ط س�لام ،وال التهدي ��د وال عل��ى خط��وات الهن �د ف��ي نزاعه ��ا م��ع
بح��روب مفتوح��ة ،أينم��ا كان ،وك يفم��ا الصينيين.
لم تعد االستراتيجية األميرك ّية غامضة،
كان.
تغ ّيرت المعادلة األميركية ،وس ّرعالبيت ب��ل باتت واضحة المعال��م واالهداف ،وتقوم
ض من اإلجراءات التمهيديّة لمواجهة عل��ى أس��اس التراج��ع ف��ي كل س��احات
األبي 
العال��م ،والتف � ّرغ لمواجه��ة الصي��ن ،لي��س
التمدّدالصيني الناعم في العالم.
ان��ه االس� � ت عداد للح��رب المباش��رة فقط فيبحر الصين الجنوبي ،بل في كل
المقبل��ة بي��ن عمالقين:الوالي��ات المتحد ة مس��احة تص��ل اليه��ا ب ّكي��ن .م��ن هن��ا كان

كالم وزي��ر ا ل دف��اع االميرك��ي الجدي��د
باتري��ك ش��اناهان ف��ي أول تصري��ح ل��ه ،في
اول ي��وم عل��ى تولي��ه المس��ؤولية ف��ي رأس
ه��رم  المؤسس��ة العس��كر ي ة األميركي��ة-
البنتاغ��ون :الصي��ن ث��م الصين ث��م الصين.
فهو ابلغ القيادات العسكريّة األميرك ّية ّ
أن
(الصين هي مصدر قلق كبير).
كل المؤ ش � � ر ات الميدان ّي��ة والسياس � ّية
والعس��كر ّي ة توح��ي ب��أن ب ّكي��ن و واش��نطن
يستعدان لمواجهة طويلة األمد.
تح �دّد التوج��ه األميرك��ي ف��ي تصمي��م
واش��نطن على التمدد شرقا ونشر مجموعة
الباليستية-متوسطة المدى،
خ
منالصواري 
ّ
في مياه المحيط الهادئ لردع تطوّر الصين
النووي .بالمقابل ،لم تعد الصين تس��تطيع
توس��عها العالم��ي ،وال القب��ول ب��أن
ضب��ط ّ
تك��ون مأمورة في نظام أحادي عالمي تديره
الوالي��ات المتح��دة األميرك ّي ��ة .لذل��ك،
ف� ّ
�إن السياس��ات الصين ّي��ة ليس��ت خجو ل��ة،
وال مت��ردّدة ،ب��ل وصل��ت الى ح ّد ما كش��فه
األمي��رال ل��و ي��وان عن خطة الصي��ن إلرغام
الواليات الم ّتحدة على االستسالم ،بالقول:
(اغرق��وا حاملت� � ي طائ��رات أميركيتي��ن
وتنته��ي مش��كلة بح��ر الصي��ن الجنوب��ي).
ه��ذا ّ
يدل عل��ى الثقة الصين ّية م��ن القدرات
ّ
النوو ّي��ة ،وع��دم خش��ية بكي��ن م��ن الق��درات
االميرك ّية .ش � ّكل هذا التصريح رسالة إلى
الوالي��ات الم ّتح��دة بأن تقب��ل باألمر الواقع
ف��ي بح��ر الصي��ن الجنوب��يّ ،
ألن الصي��ن
ثابت��ة في موقفها ،رغم ق��رارمحكم ة العدل

الدول ّي��ة ،ال��ذي اعتب��ر إج��راءات الصين في
بحر الصين الجنوبي غير قانون ّية.
عل��ى ه��ذا االس��اس ،ت ّتض��ح اولوي��ة البي��ت
األبي��ض :الصي��ن ال  روس��يا  .ف�لا مش��كلة
بتراجع نفوذ األميركيين في سوريا لصالح
ال��روس ،وقد ب ّرر الرئي��س األميركيدونالد
ب خطوات��ه باإلنس��حاب العس��كري من
ترام � 
هن��اك بال ق��ول :س��وريا رم��ل وم��وتّ .
أي ال
وجود لمصالح إقتصادية فيها.
تل��ك السياس ��ات الترامب ّي��ة تن��ال تأيي��دا
ش��عبياً أميرك ي � � اً واس��عاًّ ،
ألن المواطني��ن
األميركيي��ن ي��رون ف��ي خط��وات رئيس��هم
منافع اقتصادية واسعة.
فه��ل تبق��ى الح��رب ب� � ا ر د ة بش �دّة بي��ن
األميركيين والصينيين؟ أم تصبح االكثر
سخونة؟
ّ
المؤش��رات توح��ي ان الرئي��س
كل
األميرك��ي دونال��د ترام��ب يري��د اس��تباق
الصي��ن ف��ي توس��عاتهاالناعم �ة ،واجه��اض
خططه��ا الت��ي س��بق أن قال��ت انه��ا س��تعلن
عنها عند اكتمالها عام .2022
وف��ي ح��ال إش��تدّت الحرب ،ما ه��ي ادواتها
وأشكالها؟ بالوساطة ،أم مباشرة؟
كل التو ّقع��ات تش��ير ال��ى أن حج��م
التجييش يوحي بأن العمالقين ،وخصوصا
الصاع��د من��هّ ،
أي الصين ،ل��ن يقبل بالعودة
ال��ى بي��ت الطاع��ة .لق��د ب��ات دول��ة عظم��ى
مه ّي��أة للع��ب دور عالم��ي ،م��ن دون تحدي��د
الكيفية حتى الساعة.
عباس ضاهر

الهزيمة الكونية األميركية في سورية
ف��ي تقاري��ر مراك��ز الدراس��ات األميركية بم��ا فيها األق��رب إلى المؤسس��ة الحاكمة
التي تقاوم سياسة ونهج دونالد ترامب ما يشير إلى مالمح اعتراف واضح بمرارة هزيمة
اإلمبراطوري��ة األميركي��ة في الش��رق الكبي��ر منذ انطالق الغزوة االس��تعمارية إلخضاع
العال��م م��ع مطل��ع الق��رن الجدي��د وحي��ث يعتب��ر اله��روب المس��تعجل من س��ورية إش��ارة
صارخة.
محور االعترافات األميركية المواربة بالهزيمة ثالثة عناوين :
اوال :قرار ترامب بالهروب من سورية بعد ثمانية عشر عاما شهدت سلسلة حروب فاشلة
اميركي��ة صهيوني��ة اس��تنزفت فيها أقصى طاقة الحكومات التابعة المالية والعس��كرية
ف��ي مغام��رات امت��دت م��ن العراق وأفغانس��تان إلى فلس��طين ولبن��ان وليبي��ا واليمن وقد
حف��ز ق��رار الرئي��س ترام��ب اس��ترجاع الخب��راء لتصريح��ات ب��اراك اوبام��ا الخائب��ة ع��ن
الرئي��س المق��اوم بش��ار األس��د الذي يعترفون ب��أن صموده وعناده وما يحظ��ى به من قوة
وق��درة بفض��ل والء ومس��اندة الش��عب والجي��ش ف��ي ب�لاده س��مح ل��ه ب��ان يقيم ش��بكة من
التحالف��ات التي عززت قدرة س��ورية على مقاومة ع��دوان بربري قادته الواليات المتحدة
وحكومات الناتو والكيان الصهيوني وعدة حكومات عميلة في المنطقة وواجهته س��ورية
بقي��ادة الرئيس بش��ار األس��د منفردة إل��ى ان نضج قرار حلفائها إيران وروس��يا وحزب اهلل
باالنخراط في المعارك واس��تغرق األمر فترة راوحت بين س��نتين إلى ثالث سنوات كما
شرح الرئيس فالديمير بوتين كان األسد خاللها يصمد وحيدا وسط الخطر مع شعبه
وجيشه دفاعا عن بالده واهله.
ق��رار ترام��ب اتخ��ذ مس��احة م��ن النق��اش األميركي ظهر م��ن خاللها حجم االنقس��ام
السياس��ي والحزبي الهيكلي في الواليات المتحدة ولكن المجادلين اجمعوا على اعتبار
القرار تتمة طبيعية لمغامرة فاش��لة في س��ورية وفي الش��رق العربي بل في الشرق الكبير

األوسع وصوال إلى أفغانستان واوردت مؤسسة راند عبرة التزامن بين قرار االنسحاب من
سورية إلى جانب انطالق التفاوض مع حركة طالبان األفغانية لتستجمع معالم مأزق
استراتيجي يتهدد مكانة اميركا العظمى في العالم.
انص��ب نق��اش المعترضي��ن على الش��كل وليس عل��ى جوهر الق��رار األميركي بالهروب
من س��ورية تحاش��يا لكارثة كبرى قادمة ال محالة إذا مكثت قوات االحتالل طويال فقد
جادل المعترضون في إخراج القرار وانتقدوا عدم استباقه بمشاورات وترتيبات مع القوى
الكردي��ة المتعاون��ة م��ع االحت�لال ف��ي الش��رق الس��وري لكن جمي��ع االعتراض��ات لم ترق
إل��ى أي حج��ة جدي��ة وواقعية تحفز على البقاء في س��ورية وبينما يدع��ي ترامب انه قادر
على البقاء في العراق والتدخل من القاعدة األميركية هناك بإرس��ال قوات إلى س��ورية
يرى العديد من الخبراء ان هذا الرهان مش��كوك فيه حكما بالنظر إلى دعوات سياس��ية
عراقي��ة معلن��ة لط��رد الق��وات األميركي��ة وه��و م��ا يمك��ن ان يتجل��ى الحق��ا بتعبي��رات
سياس��ية مباش��رة وربما بخطوات قتالية ميدانية في حالة تصاعد التوتر مع إيران كما
يستنتجون.
ثانيا :استمرار الصعود السريع للقوة االقتصادية الصينية العظمى والعجز األميركي
عن لجمها مقابل نجاح الصين في بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية والصناعية
والتكنولوجي��ة بعي��دا ع��ن منهجي��ة اإلخض��اع والهيمن��ة األميركي��ة في جمي��ع القارات
ونجاح بكين في تقديم نموذج خاص يحترم اس��تقالل اآلخرين وخصوصياتهم الوطنية
واعتباراتهم السيادية والتنموية الخاصة وابتكارها لمشاريع شراكات مستحدثة مبنية
على مفهوم المنفعة المتبادلة بعيدا عن الهيمنة والعدوانية األميركية المتوحشة.
وتخ��وض اإلمبراطوري��ة األميركي��ة معركة ضارية ويائس��ة ضد التم��دد الصيني في
آس��يا وأفريقيا بل وفي اميركا الالتينية وداخل الواليات المتحدة نفس��ها كما برهنت
ح��رب الرئي��س دونال��د ترامب التجاري��ة التي فرضت عليه التفاوض مع الصين والس��عي
إلى تفاهمات متكافئة.
الحقيقة النافرة هي ان الرهان األميركي في مطلع القرن الجديد على منع قيام قوة
اقتصادي��ة حديث��ة ومنافس��ة قد س��قط وانتهى وثم��ة اليوم تكتل ش��رقي وعالمي يتحرك
بقي��ادة الصي��ن ويقدم نموذجا جدي��دا للعالقات الدولية ويتص��دى للهيمنة األميركية
ذات الطاب��ع االس��تعماري والمكرس��ة للنه��ب واالس��تيالء على الثروات واألس��واق وجميع
حكومات العالم الثالث باتت قادرة على االختيار حال امتالكها لحرية القرار واالنتقال
إلى نمط الش��راكات الندية االقتصادية التي تحفظ كراماتها الوطنية وتوفر ش��روطا
متكافئة تناس��ب طموحاتها التنموية وهذا ما بات اتجاها متناميا في العالقات الدولية
ويالح��ظ بع��ض الخب��راء توس��ع مس��احات التنص��ل م��ن القي��ود والعقوب��ات األميركية
بفضل نماذج الش��راكات الجديدة الناش��ئة التي ترس��يها إيران وروس��يا والصين والهند
بصورة خاصة.
ثالثا:كانت حربا احتالل العراق وأفغانستان وفقا لتصريحات دونالد رامسفيلد وزير
الح��رب ف��ي إدارة دبلي��و ب��وش تظهي��را لتف��وق اآللة الحربي��ة األميركية وكان��ت الغاية
ترهيب القوى المناوئة والمنافسة والمتمردة على الصعيد العالمي ولجميع المتمردين
في العالم من رافضي الخضوع لهيمنة اإلمبراطورية األميركية وكانت هاتان الحربان
الفاش��لتان تجس��يدا دقيق��ا لنب��وءات الخبي��ر االس��تراتيجي الفرنس��ي آالن جوكس في
مؤلف��ه اله��ام (أمي��ركا المرتزق��ة) ال��ذي كان اه��م مافي��ه فض��ح عقيدة مجل��س األمن
القوم��ي األميرك��ي ال��ذي خطط منذ الثمانينات لخوض ح��روب غايتها إخضاع العالم
وفرض مبدأ منع قيام قوى منافسة بكل الوسائل.
كس��بت الصين معركة قيام قوة عظمى منافس��ة اقتصاديا مع ش��ركائها في الش��رق
وخصوصا روس��يا وإيران ولكن روس��يا االتحادية اتخذت قبل س��نوات خيارا منهجيا لبناء
وتحدي��ث قوته��ا الهجومي��ة والدفاعي��ة في مجابهة الغطرس��ة األميركي��ة التي اظهرها
ع��رض ق��وة الني��ران واالحت�لال والغ��زو والتكنولوجيا العس��كرية في احتالل أفغانس��تان
والع��راق وق��د وجدت روس��يا ف��ي صمود س��ورية خالل الس��نوات األولى للح��رب العدوانية
األميركي��ة بواس��طة عصاب��ات اإلره��اب فرص��ة س��انحة ن��ادرة لتظهي��ر قدراته��ا الكونية
المتفوقة والحاسمة في جميع أسلحة البر والبحر والجو وتلهث اليوم صناعات عسكرية
اميركي��ة خل��ف روس��يا ف��ي س��باق التكنولوجي��ا والفاعلي��ة مقارنة بالترس��انة الروس��ية
المتط��ورة الت��ي كس��بت الس��باق من س��ورية وبفضلها وبالش��راكة مع إي��ران وحزب اهلل
اللبناني المقاوم.
ه��ذا ام��ر خطي��ر يقلق المخططين األميركيين وهو يفس��ر حرب ترامب ورفضه حتى
اآلن قبول المقترح الروس��ي بتجديد معاهدة الحد من الس��باق النووي وهو ما اس��تدعى
تحذي��را صارم��ا م��ن الرئي��س فالديمير بوتين وهك��ذا فإن قرار ترامب الهروب من س��ورية
يجسد األبعاد الثالثة لهزيمة واشنطن خصوصا إذا وضعنا في االعتبار ان الرئيس بشار
األسد يخطط مع حلفائه الكبار روسيا والصين وإيران ومعهم الهند لتكون عملية إعادة
بناء س��ورية بعد الحرب نموذجا ش��رقيا وعالميا متميزا في كيفية الش��راكة والتعاون
بناء على خيارات اس��تقاللية تحررية إلقامة ش��راكات منتجة حرة ومتكافئة ولمصلحة
الش��عوب ،وهذا س��ر سخرية القائد بشار األسد من المس��ؤولين األميركيين الذي قالوا
إنه��م ومعه��م الحكوم��ات التابع��ة لهيمنته��م يضع��ون ش��روطا سياس��ية للمش��اركة ف��ي
(إعمار سورية) ،وكان جواب الزعيم العربي السوري مقتضبا وبسيطا  :لستم مدعوين.
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