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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

فاملــــهم
األهـــم
ّ
ّ

إذا م��ا تابعن��ا البح��ث ف��ي مختل��ف
االختصاصات وتابعنا مناقشة ّ
كل العوامل
التي تقود إلى االس��تياء الش��عبي في معظم
بلدانن��ا العرب ّي��ة ،ربم��ا نكتش��ف ّ
أن الس��بب
األساس��ي هو غياب آلية وضع استراتيجيات
ن ّي��رة وبعي��دة األم��د تح��دّد نقط��ة البداي��ة،
كم��ا تح��دّد طبيعة المس��ار واله��دف الذي
يعمل الجميع من أجل الوصول إليه.
يس��اورني وأن��ا أتاب��ع أخب��ار العال��م ش��عور
مقل��ق حي��ن أرى التوجه��ات الدول ّية الكبرى
�ب دائم �اً ف��ي إمكاني��ة تج��اوز األم��ور
تص� ّ
الصغي��رة ،وحت��ى االختالف��ات العميق��ة
أحيان �اً ،م��ن أج��ل التركي��ز عل��ى الحركة
األكب��ر واأله � ّم لألح��داث إقليمي �اً ودولي �اً،
توجه��ات ال��دول
بينم��ا أرى عندم��ا أتاب��ع ّ
والح��ركات واألح��زاب في البل��دان العرب ّية
أ ّنه��ا تنتق��ل دوم �اً إل��ى األح��داث الصغ��رى
وتتابعه��ا بح��ذر ودق��ة ش��ديدين ،تارك��ة
الحب��ل عل��ى غارب��ه لألح��داث الكب��رى التي
تق � ّرر المصي��ر وته��دّد الوج��ود وتصن��ع
المستقبل.
والجمي��ع يعل��م ّ
أن م��ا يصن��ع حرك��ة
التاري��خ ه��ي االس��تراتيجيات الت��ي تتح ّك��م
باألح��داث الكب��رى .فرغ��م ّ
كل اللغط مث ً
ال
ف��ي الوالي��ات المتح��دة ح��ول االنس��حاب
األميرك��ي م��ن س��وريا ال��ذي أعلن��ه ترامب
ورغ��م اس��تقالة وزي��ر الدف��اع األميرك��ي
والمبعوث األميركي احتجاجاً على ذلك،
وتح � ّرك الموالي��ن إلس��رائيل ف��ي اإلع�لام
والكونغ��رس ض��د القرار ،ها ه��و وزير الدفاع
األميركي الجديد يلتقي برئيس األركان
جوزي��ف دانف��ورد ومستش��ار األم��ن القوم��ي
ج��ون بولتون والمبعوث الخاص إلى س��وريا
جيم��س جيف��ري الذي��ن غ��ادروا الوالي��ات
المتح��دة ف��ي زي��ارة إل��ى تركي��ا والكي��ان
الصهيون��ي لبح��ث ترتيب��ات االنس��حاب
وتأثيره على المنطقة.
وال ش� ّ
�ك ّ
أن تركي��ا والكي��ان الصهيون��ي

يتش��اطران التنس��يق م��ن خ�لال الوالي��ات
المتح��دة ومعه��ا ف��ي محاول��ة لرس��م
التحالفات اإلقليمية الجديدة ولعب دور في
تحدي��د هوية مس��تقبل ه��ذه المنطق��ة ،بما
يضم��ن إنهاء الدور اإلقليمي للدول العرب ّية
كاف��ة وتحويل العرب إل��ى مجرد دول تابعة
لها وس��وق لتصريف بضائع الدولتين ومورد
للنف��ط والغ��از بأرخ��ص األس��عار ،وربم��ا من
ه��ذا المنطل��ق نفس��ه تنص��ح دول��ة عرب ّي��ة
الرئي��س الس��وداني أن يط ّب��ع م��ع الكي��ان
الصهيون��ي ك��ي تنته��ي األزم��ة الحالية في
أن البع��ض ق��د س � ّلم ب� ّ
أي ّ
ب�لادهّ ،
�أن الكي��ان
الصهيون��ي ه��و س��يد المنطق��ة العرب ّية وهو
الق��ادر على تحريك أو إخماد أي تح ّركات
أو شغب أو عنف داخل البلدان العرب ّية ذاتها
ّ
وأن «إس��رائيل» تمتلك عصا موسى لتبقي
م��ن تريد وتطيح بمن تريد من الس��لطة في
البلدان العرب ّية.
وم��ن ه��ذا المنظ��ور نفس��ه أيض �اً يحض��ر
رئيس وزراء الكيان الصهيوني حفل تنصيب
الرئي��س البرازيل��ي ،وتتس � ّرب األنب��اء ع��ن
إمكانية نقل الس��فارة البرازيلية إلى القدس
وإمكاني��ة إقام��ة قاع��دة عس��كرية للوالي��ات
المتح��دة عل��ى أرض البرازي��ل ف��ي محاول��ة
أخ��رى لالنقض��اض على أمي��ركا الجنوبية
وإعادتها إل��ى بيت الطاعة األميركي ،علماً
ّ
أن الكي��ان الصهيون��ي ال يمتل��ك أي �اً م��ن
عناص��ر الق �وّة ف��ي البرازي��ل ،بينم��ا ينح��در
أكث��ر م��ن  10ملي��ون برازيل��ي م��ن أص��ول
س��ورية ولبناني��ة ويحتلون مواق��ع اقتصادية
واجتماعية هامة جداً في دولة البرازيل.
في الوقت الذي يجري فيه ّ
كل هذا تشهد
المنطقة استعار نار حرب غير معلنة ولك ّنها
مستمرة وأزلية بين فتح وحماس الرازحتين
هما والشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70
عام �اً تح��ت وطأة اس��تعمار عنص��ري بغيض
يقتل ويقمع ويسجن يومياً المزيد والمزيد
م��ن الع��رب ،بينما تش��هد ال��دول العرب ّية من

أقصاه��ا إل��ى أدناه��ا انغماس �اً بأم��ور يومي��ة
بش��كل ردود فع��ل خالي��ة م��ن التخطي��ط
ومتابع��ة لمجريات أحداث ال يمكن تغييرها
إال م��ن خ�لال وض��ع اس��تراتيجيات واضح��ة
ومس��تدامة ووض��ع أولوي��ات للب��دء باأله��م
واالنتق��ال منه للمه ّم ،ومن ث ّم لألقل أهم ّية
بد ً
ال من الجري وراء الحدث ومحاولة تغيير
دف��ة هن��ا وأخ��رى هن��اك ال تغ ّي��ر ف��ي الواق��ع
ش��يئاً بل تهدر أعظم عنصر يمتلكه اإلنسان
والدول على ّ
حد سواء أال وهو عنصر الزمن،
الذي يهدره العرب من دون حس��اب وكأ ّنهم
ف��ي انتظ��ار منقذي��ن قادمي��ن م��ن كوكب
آخر يقومون بالمعجزات لصالح العرب بين
عشية وضحاها.
لي��س ّ
ألن الع��رب ف��ي حال أس��وأ بكثير من
اآلخري��ن ،ولك��ن ّ
ألن أس��لوب وآلي��ات العم��ل
الم ّتبع��ة ف��ي معظ��م األم��ور ال ترق��ى إل��ى
مس��توى التح��دّي ال��ذي يواجهون��ه وليس��ت
قادرة على ّ
حل المسائل الجوهرية واالنتقال
بالواقع المعاش من حال إلى حال.
لق��د كتبن��ا عن حالة التف��كك في اتخاذ
الق��رار ال��ذي تعاني منه��ا الواليات المتحدة
وأوروب��ا إل��ى ح� ّ�د بعي��د ولكن ذل��ك ال يعني
االستس�لام له��ذه الحال��ة بل نش��هد الخروج
منها ومحاولة تطويقها من خالل التركيز
عل��ى اس��تراتيجيات أكب��ر وأعم��ق وتعم��ل
على صياغة المس��تقبل على المدى البعيد،
بحيث تبدو ّ
أي خالفات راهنة أو مس��تعصية
ّ
للحل ضمن منظور اس��تراتيجي
حتى قابلة
بعيد األمد.
تنش��غل وس��ائل اإلع�لام العرب ّي��ة بقم��ة
اقتصادي��ة هن��ا وقم��ة عرب ّية هناك وش��يكتي
الح��دوث ،وم��ن س��وف تت � ّم دعوت��ه ،وكي��ف
س��تكون القم��ة وش��كلها وأفراده��ا ،علم �اً ّ
أن
القم��م األخ��رى والت��ي عق��دت عل��ى م��دى
ؤت أكلها
أكث��ر م��ن نصف قرن مضى ل��م ُت ِ
األم��ة،
االس��تثنائية ألي بل��د عرب� ّ�ي أو له��ذه ّ
فلم��اذا ينش��غل العرب بصيغ ل��م تبرهن أ ّنها

يمكن أن تحدث فرقاً في حياتهم السياس��ية
أو االقتصادي��ة أو المجتمعي��ة ،بينما يطمح
الش��عب العرب� ّ�ي في مختل��ف أقطاره للعيش
الكري��م ف��ي ب�لاده والحتواء ش��بابه وش��اباته
وإقناعه��م أن بالده��م تو ّف��ر له��م فرص عمل
وإب��داع ،وأن الهجرة ليس��ت الس��بيل الوحيد
لتحقيق التم ّيز والتفوّق وتحقيق الذات.
كم��ا يطم��ح األه��ل إل��ى وج��ود نظ��م
تعليمي��ة تح ّق��ق ألبنائه��م ّ
كل م��ا يريدون��ه
م��ن تحصيل علم��ي وفرص عمل واس��تقرار،
حيث ولدوا وحيث عاش اآلباء واألجداد.
وإذا م��ا تابعن��ا البح��ث ف��ي مختل��ف
االختصاصات وتابعنا مناقشة ّ
كل العوامل
التي تقود إلى االس��تياء الش��عبي في معظم
بلدانن��ا العرب ّي��ة ،ربم��ا نكتش��ف ّ
أن الس��بب
األساس��ي هو غياب آلية وضع استراتيجيات
ن ّي��رة وبعي��دة األم��د تح��دّد نقط��ة البداي��ة،
كم��ا تح��دّد طبيع��ة المس��ار واله��دف الذي
يعمل الجميع من أجل الوصول إليه.
حين��ذاك فق��ط تنتف��ي االنتم��اءات
السياس��ية واالجتماعي��ة والدينية المتعددة
لألش��خاص وتنض��وي ّ
كل ه��ذه االنتماءات
تح��ت ل��واء انتم��اء قوم��ي واح��د ،أال وه��و
الوط��ن ومصلحت��ه والتي تك��ون دائماً العليا
وقبل ّ
كل اعتبار.
توصل
توص��ل الغرب إلى ذل��ك كما ّ
لق��د ّ
الش��رق أيض �اً ف��ي نص��ف الق��رن األخي��ر،
فبن��وا المؤسس��ات العاب��رة للطوائ��ف
واألع��راق والقومي��ات والعاب��رة للمراح��ل
أيض �اً وألعم��ار القائمي��ن عليه��ا ،ولذل��ك
فمهم��ا نش��اهد م��ن خالف��ات واختالفات في
الغرب والش��رق تض��رب عرض الحائط برأي
بع��ض المس��ؤولين وتدفعهم إلى االس��تقالة
ومغ��ادرة العم��ل تنت��ج المؤسس��ة أش��خاصاً
آخري��ن ملتزمي��ن بالمس��ار الوطن��ي الع��ام
ودفعه إلى األمام.
أي ّ
أن الطبيع��ة البنيوي��ة للب�لاد تصب��ح
طبيع��ة مؤسس��اتية ال تهت � ّز أب��داً لمغ��ادرة
ش��خص أو ق��دوم أش��خاص ،وه��ذا م��ا ل��م
ينتج��ه لح��د الي��وم ّ
العربي
كل دول الوطن
ّ
من��ذ اس��تقالل أقط��اره وحت��ى الي��وم ،وليس
م��ن الواض��ح إذا كان التش��خيص لواق��ع
الح��ال ّ
يرك��ز عل��ى ه��ذه النقط��ة أو ي��درك
أ ّنه��ا جوهري��ة .ك��ي يت � ّم اإلمس��اك به��ذه
النقط��ة الجوهري��ة ال ب� ّ�د م��ن أن توض��ع
المصلح��ة الوطني��ة ف��وق ّ
كل اعتب��ار وال
ب� ّ�د أن تعم��ل النخب��ة الفكري��ة والسياس��ية
وذات الخب��رة عل��ى وض��ع االس��تراتيجيات
المتوسطة والبعيدة المدى وال ّ
بد من وضع
جدول لألولي��ات ّ
يؤكد معالجة األه ّم ومن
ث � ّم االنتقال إلى المه ّم ،وال ّ
بد من أن نتع ّلم
م��ن مس��ار ال��دول الت��ي ح ّقق��ت ّ
كل ه��ذا
ونكش��ف ّ
بكل جرأة وصراحة عوامل الضعف
والتف ّكك التي منعت العرب من السير على
هذا الطريق.
ّ
أي ال ب � ّد م��ن ورش تفكي��ر تف ّك��ر وت��درس
وتح ّل��ل وتق � ّرر قب��ل أن يب��دأ العم��ل عل��ى
التنفي��ذ فالتش��خيص والدراس��ة والتحلي��ل
والتخطي��ط ه��ي المراح��ل األه � ّم م��ن أج��ل
تنفيذ قادر على االرتقاء بالواقع ورفع سويته
وإحداث فرق حقيقي في حياة العرب.
بثينة شعبان

بومبيو يسافر للمنطقة لهذه الغاية..

عم��ان ،القاهرة ،أبوظب��ي ،الدوحة ،الرياض،
مس��قط ،والكويت..ه��ذه ه��ي محط��ات رحل��ة
وزي��ر الخارجي��ة االميرك��ي ماي��ك بومبي��و
لمنطق��ة الخلي��ج الفارس��ي .هن��اك العدي��د
م��ن االه��داف المتبع��ة ف��ي ه��ذه الرحل��ة
وف��ي مقدمته��ا توحي��د ص��ف ال��دول العربي��ة
المتشتتة..
من��ذ س��نتين وابتع��د الحلف��اء الع��رب ف��ي
الخلي��ج الفارس��ي ع��ن االتح��اد والوف��اق
الماض��ي .وق��د اتخ��ذت ه��ذه اله��وة ف��ي بعض
االحي��ان طابع��ا عدائي��ا خطي��را .تس��عى
الوالي��ات المتح��دة ف��ي حقب��ة ترام��ب م��ن
جهة ،الس��ترجاع الوفاق المفق��ود بينهم ،ولم

شملهم المتفرق عبر خلق عدو مشترك باسم
«اي��ران» من جهة اخ��رى وتعرفهم الى صديق
جدي��د «إس��رائيل» كمح��ور بامكان��ه توحيد
ص��ف الع��رب م��ن جه��ة ثالثة ،ولك��ن كل هذه
الجه��ود لم تحقق النتائ��ج المرجوة للواليات
المتحدة.
الي��وم ،وف��ي وق��ت ق��د أعل��ن فيه ترام��ب قبل
اس��بوعين س��حب قوات��ه م��ن س��وريا ،يب��دو أن
مخ��اوف بع��ض دول المنطق��ة ازدادت وكي��ان
االحت�لال يظه��ر قلقل��ه اكث��ر م��ن غي��ره من
خط��وة ترام��ب المفاجئ��ة االخي��رة ،بذريع��ة
إنش��غاله بمراجع��ة الموقف الراه��ن .بالطبع،
اللق��اء االخي��ر بي��ن بومبي��و ونتنياه��و ج��اء

لرف��ع معنوي��ات هذا الش��ريك االس��تراتيجي
للوالي��ات المتح��دة ،وق��د أعل��ن ع��ن نتائ��ج
الزي��ارة طمأن��ة «إس��رائيل» بمس��اعدات
الوالي��ات المتح��دة االس��تخبارية بعد س��حب
القوات االميركية من المنطقة.
الي��وم ،يأت��ي بومبيو الى المنطق��ة لتحقيق
هدف��ه االول ،وه��و معالج��ة الخالف��ات بي��ن
الس��عودية والقط��ر .الس��عودية أصبح��ت
ضعيف��ة أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى وحش��رت
ف��ي الزاوي��ة بس��بب فش��لها ف��ي الح��رب عل��ى
اليم��ن وفضيحة خاش��قجي وفش��لها في عزل
قط��ر .قطر أصبح��ت تهديدا خطيرا للواليات
المتح��دة باعالنه��ا الخ��روج م��ن اوب��ك
واس��تثمارها  20ملي��ار دوالر ف��ي الصناع��ات
النفطي��ة الروس��ية ،وتوجهه��ا نح��و الخص��م
االول للواليات المتحدة في الخليج الفارسي
أي روسيا.-ق��ام ترام��ب نوع��ا م��ا بتقس��يم العم��ل بي��ن
تركي��ا والس��عودية بخروج��ه م��ن س��وريا،
زاعم��ا أن��ه كل��ف أحدهم��ا بتنفي��ذ السياس��ة
العس��كرية وكل��ف االخ��ر بمل��ف اع��ادة اعمار
سوريا من جانبه ،لكن التطورات التالية بينت
أن تركي��ا والس��عودية ل��ن يتمكن��ا م��ن تنفيذ
المهام المحولة اليهما كما يتوقع.
كتبت «وول اس��تريت جورن��ال» أخيرا نقال
ع��ن مصادر عس��كرية اميركي��ة ،أن التكاليف
والمطالب��ات التركية م��ن الواليات المتحدة
النجازه��ا المه��ام ف��ي س��وريا تف��وق بكثير من
الميزاني��ة الت��ي تكل��ف الوالي��ات المتح��دة
نفس��ها للبق��اء ف��ي س��وريا .ه��ذا ول��م تب��دي

الحكوم��ة الس��ورية اس��تعدادها للتواج��د
الس��عودي ف��ي س��وريا الع��ادة اعم��ار س��وريا.
عل��ى ه��ذا األس��اس ،يب��دو أن تقس��يم العم��ل
ل��دول الخلي��ج الفارس��ي الت��ي تس��عى ف��ي
الوق��ت الراه��ن للحض��ور في س��وريا وتتنافس
بش��دة الع��ادة العالق��ات مع دمش��ق ،يكون من
االه��داف غي��ر المعلن��ة لجول��ة بومبي��و ف��ي
المنطقة.
يب��دو أن بومبي��و يس��عى في جولت��ه لتفهيم
ال��دول العربي��ة ف��ي المنطق��ة أن ال يحمل��وا
خ��روج اميركا من س��وريا على محمل الجد،
وسيشير الى ارجاء خروج القوات االميركية
من سوريا ،واالعالن مجددا عن دعم االكراد
في سوريا لطمأنتهم في هذا المجال .اضافة
ال��ى ذل��ك س��يتحدث ع��ن خارط��ة طري��ق في
اط��ار محور الرقاب��ة االميركية في المنطقة
– في حال خروجها من س��وريا  -وليس بعيدا
حسم المطالبة بتكاليف البقاء في المنطقة
والتمل��ص ع��ن الخ��روج م��ن س��وريا ف��ي ه��ذه
الجولة.
وف��ي النهاي��ة ،كل ه��ذه االه��داف س��تطرح
وتتاب��ع تح��ت حاف��ز واحد وهو حس��م مش��روع
ترام��ب المتروك ما يس��مى بـ«صفقة ترامب»
في القضية الفلس��طينية وفرضه على العرب
في منطقة الخليج الفارس��ي .المشروع الذي
حالت تحديات خطيرة دون تحقيقه ،انقضاء
الوق��ت علي��ه م��ن جه��ة وتش��ديد الص��راع
الفلس��طيني وال��دول المدافع��ة ع��ن القضي��ة
الفلسطينية من جهة اخرى.
ابو رضا صالح

االنسحاب األميركي من سوريا..
هل «إسرائيل» الخاسر األكبر؟
ي��كاد يجم��ع كل م��ن اس��تمع إلى ق��رار الرئي��س األميركي دونال��د ترامب
في التاس��ع عش��ر من كانون األول /ديس��مبر الماضي باالنسحاب من سوريا
أن ه��ذا الق��رار كان مفاجئاً لحلفاء واش��نطن قبل أعدائها بل كان مفاجئاً
لعدد من مسؤولي إدارة البيت األبيض ،خاصة وأن إعالن ترامب هذا جاء في
أعقاب تأكيد مستش��ار األمن القومي األميركي جون بولتون بأن الواليات
المتح��دة عازم��ة على البقاء في س��وريا حتى زوال ما أس��ماه الخطر اإليراني
من سوريا وتحقيق التسوية السياسية في هذا البلد.
ولك��ن بالرغ��م م��ن أن ترام��ب نفس��ه كان أعلن نيته االنس��حاب من س��وريا
ف��ي نيس��ان الماض��ي ث��م ق��ام بتأجيله ن��زوال عند رغب��ة حلفاء واش��نطن وفي
مقدمتهم كيان العدو ،فإنه ال يمكن إخفاء تفاجؤ «حلفاء» واشنطن الذين
اعتبره البعض منهم بمثابة خيانة كبرى لهم والبعض اآلخر ككيان العدو
وصف��ه بالمفاج��أة الصادم��ة لـ«ت��ل أبي��ب» .كم��ا ال يمك��ن إخف��اء امتع��اض
المس��ؤولين المحيطي��ن بترام��ب م��ن الق��رار إذ ق��دم كل م��ن وزي��ر الح��رب
األميرك��ي جيمس ماتيس والمبعوث األميركي للتحالف الدولي لمحاربة
«داع��ش» بريت ماكغورك اس��تقالتيهما م��ن منصبيهما تعبيراً عن رفضهما
لهذا القرار.
ولك��ن بغ��ض النظ��ر ع��ن تفاج��ؤ الجمي��ع به��ا الق��رار وم��ا إذا كان ترام��ب

فع ً
ال عازما على س��حب قواته من س��وريا ،وهو أمر ش��كك به الرئيس الروسي
فالديمي��ر بوتي��ن ،إذ تش��ير بع��ض المعلوم��ات إل��ى أن الق��وات األميركي��ة
ق��د تبق��ى ف��ي قاع��دة التن��ف أو أنها س��تعيد انتش��ارها ف��ي األراض��ي العراقية
الحدودي��ة م��ع س��وريا ،بغ��ض النظر عن ذل��ك كله كيف كان وق��ع القرار
على كيان العدو وماذا يعني ذلك بالنسبة إليه؟
ب��ادئ ذي ب��دء ال ب��د من اإلش��ارة إل��ى أن المس��ؤول الخارج��ي الوحيد الذي
كان عل��ى اط�لاع عل��ى الق��رار قب��ل إعالن��ه بيومي��ن ه��و رئي��س وزراء الع��دو
بنيامي��ن نتنياه��و كتعبي��ر م��ن ترام��ب لمكان��ة «إس��رائيل» عن��د واش��نطن،
لك��ن ورغ��م ذل��ك عب��ر أكثر من مس��ؤول إس��رائيلي ع��ن صدمته واس��تغرابه
م��ن الق��رار ،إذ وصف الق��رار بالمفاجأة الصادمة ،وبأنه هدية لروس��يا وإيران،
وبأنه خيانة لحلفاء أميركا في المنطقة ،وبأن (إس��رائيل) الخاس��ر األكبر
م��ن ه��ذا القرار إلى جانب األكراد وغير ذلك من الردود التي جاءت س��لبية
وإن كان حرص بعض المسؤولين الصهاينة على عدم إظهار حجم االنزعاج
والضع��ف ال��ذي سيس��ببه له��م هذا القرار عل��ى صعيد الصراع االس��تراتيجي
م��ع حل��ف المقاوم��ة إذ اعتب��ر رئيس وزراء العدو أن «قرار س��حب ألفي جندي
أميرك��ي م��ن س��وريا ل��ن يب �دّل سياس��تنا الثابت��ة» ،مش��يرا إل��ى ان كيان��ه
س��يواصل «العم��ل ض � ّد محاوالت إيران إرس��اء وجود عس��كري لها في س��وريا،
سنوسع عملياتنا هناك» لكنه أشار إلى أن ترامب وافق
وإذا ما دعت الحاجة،
ّ
على ابطاء عملية سحب جنوده من سوريا بناء لطلب خاص منه.
وبعيداً عن التصريحات والمواقف ماذا يعني انس��حاب القوات األميركية،
إن تحقق ،من سوريا بالنسبة لكيان العدو؟ يجمع أغلب المحللين والمتابعين
لهذه القضية أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على مخططات العدو
المستقبلية وما كان يتجهز لجنايته من مشاركته في الحرب على سوريا،
أبرز هذه التداعيات من منظور إسرائيلي تتلخص في التالي:
 أن الق��رار يعن��ي رف��ع الدع��م األميرك��ي المباش��ر لحلف��اء واش��نطن ف��يالمنطق��ة خاص��ة األك��راد و«إس��رائيل» ،وه��و يش��كل رس��الة س��لبية لحلف��اء
الواليات المتحدة كما يؤثر على ثقة هؤالء بواشنطن.
 أن الفراغ الذي س��يخلفه االنس��حاب س��يقوم بملئه أعداء «إس��رائيل» فيسوريا وفي مقدمتهم الجيش السوري وإيران وحزب اهلل.
 إن «إس��رائيل» بقيت وحيدة في مواجهة إيران في س��وريا ،وحس��ب مصادرإسرائيلية فإن جل ما تحلم به من واشنطن بعد ذلك هو الدعم السياسي.
 أن «إس��رائيل» خس��رت ورق��ة ضغ��ط مس��تقبلية كان يش��كلها الوج��وداألميركي العسكري في سوريا في أي تسوية سياسية سورية محتملة.
 ضب��ط الح��دود العراقي��ة الس��ورية أصب��ح صعب �اً مم��ا سيس��هل عملي��ةاالتصال البري لمحور أعداء «إسرائيل» من إيران وصوال إلى لبنان.
 خس��رت «إس��رائيل» قاع��دة عملي��ات عس��كرية ميداني��ة كان��ت تؤم��ن لهامعلومات استخباراتية وعملياتية في اعتداءاتها على سوريا.
 حصر المرجعية الدولية في سوريا بروسيا مما سيجبر كيان العدو علىالتوجه إلى موس��كو والتفاهم معها إن أراد تأمين مصالحه في س��وريا مع ما
يعنيه ذلك من أثمان صار لزاما عليه دفعها.
 أنه رس��الة ألعداء واش��نطن و«إس��رائيل» معاً بأن الواليات المتحدة تعلنعجزه��ا ع��ن تغيي��ر مي��زان الق��وى المحل��ي ف��ي س��وريا والمنطق��ة لمصلح��ة
السياسة األميركية.
وع�لاوة عل��ى ذلك فإن الق��رار بحد ذاته يجعل المس��ؤولين الصهاينة ومن
منظورهم ال يفهمون المنطق االستراتيجي الذي يبني عليه ترامب قراراته،
إذ كيف له أن ينسحب من منطقة لوجوده فيها أبعاد استراتيجية وتداعيات
عل��ى جمي��ع حلفائ��ه؟ ولع��ل جواب ترام��ب على ذلك ه��و ما قال��ه لنتنياهو:
«قل��ت لبيب��ي» يقص��د بنيامي��ن نتنياه��و تعل��م أننا نمن��ح إس��رائيل  4.5مليار
دوالر سنوياً .يقومون بعمل رائع للدفاع عن أنفسهم.
ورغ��م أنه أكد على أن ش��غله الش��اغل ف��ي المنطقة هو حماية «إس��رائيل»
لكن هذه األخيرة غير مقتنعة بذلك وباتت كغيرها ترى أن منطلق تعامل
الرئيس األميركي مع أي كان هو المال وال شيء غير المال حتى ولو كان
مع أخص حلفائه.
محمد يونس

