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الطريق الى ادلب… دور تركيا واألميركيين؟
عباس ضاهر

ــع  ــب م ــش الســوري  داخــل محافظــة ادل ــدّم  الجي ــن تق أن يتزام
التحضيــرات العســكرية للجيــش التركــي بهــدف الوصــول الــى  عفريــن  
الكرديــة، يعنــي منطقيــا وجــود قواســم مشــتركة بيــن دمشــق وأنقــرة 

أتاحــت وضــع ادلــب علــى خارطــة الحســم.
ســبق العمليــة العســكرية التزامــا  تركيا – ســوريا  مبدئيــا برعايــة 
ــره  ــد أنق ــة، قضــى بتحيي ــة الماضي ــي األشــهر القليل روســية–ايرانية ف
لمجموعــات مســلحة عــن الواجهــة االدلبيــة، ومحاولــة اقنــاع “ ابــو 
محمــد الجوالنــي ” بتعديــل بنيــة “ جبهــة النصــرة ” وفــك االرتبــاط 
ــاوض  ــة التف ــي عملي ــول ف ــه للدخ ــورنة” مجموعت ــدة ” و”س ــع “ القاع م

السياســي.
المؤشــرات  تكفــي  التوجــه؟ ال  هــذا  فــي  ألتــراك  ا ينجــح  هــل 
ــلحة  ــات المس ــارات المجموع ــم مس ــاعة لحس ــى الس ــة حت الميداني

التــي تســتند الــى فكــر ارهابــي وعقيــدة التطــرف الدينــي.
وااليرانييــن  الــروس  أمــام  تركــي  ل ا االلتــزام  أن  الواضــح  لكــن 
يجــري تنفيــذه، ويقلــل مــن المطبّــات التــي كانــت تعتــرض الجيــش 
الســوري فــي طريقــه الــى أخطــر المحافظــات التــي كانــت عصيــة علــى 
ــى  ــره عل ــف الكــردي بقضــاء أنق ــم بعدهــا حســم المل الســوريين، ليت
فكــرة االنفصــال والدويلــة الكرديــة علــى الحــدود التركيــة بعــد الوصــول 
الــى عفريــن. مــا يعنــي أن الطريــق الــى ادلــب يمــر عبــر محطتيــن: 
ــى  ــي ســوريا ال ــذي جــذب كل متطرف ضــرب المشــروع “القاعــدي” ال
ــي شــمال  ــذي يســتمد شــرعيته ف ــردي ال ــم الك ــب، ونســف الحل ادل

ــن. ــة عفري ســوريا مــن صالب
لــم تتجــاوز المســاحة التــي تحــررت فــي محافظــة ادلــب %01 
حتــى اآلن، لكــن أهميــة الخطــوة تكمــن فــي التقــدم الســريع للجيــش 
الســوري، مقابــل تخبــط المجموعــات المســلحة واشــتعال الخالفــات 
ــحاب  ــرض انس ــذي ف ــي ال ــف الترك ــم الموق ــي تقيي ــا ف ــن قياداته بي

ــا مــن  ســنجار . ــل مــع عائالته فصائ

المرتقبــة  نيــة  الثا حطــة  الضهور–الم أبــو  مطــار  علــى  العيــن 
للجيــش الســوري الــذي أصبــح علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات وســاعات 
مــن الوصــول اليــه للتمركــز واتخــاذه قاعــدة انطــالق العــادة النفــوذ علــى 
مســاحة ادلــب. ســتكون المعــرة و خــان شــيخون  هــي مناطــق الفصــل 
فــي تحــول اســتراتيجي تفــوق أهميتــه مــا حصــل فــي  ديرالــزور  شــرق 

البــالد.
األهــم هــو الجبهــة الغربيــة التــي تفــرض تقــدم الجيــش الســوري 

نحــو  جســر الشــغور .
عندهــا يصبــح المســلحون بيــن قوســين شــرقا وغربــا. فهــل يصــل 
الجيــش الســوري الــى الوســط والشــمال؟ الجــواب غيــر واضــح بعــد، 
خصوصــا أن تركيــا ال زالــت تتعامــل مــع الســوريين وفــق مبــدأ خطــوة 
ــرد،  ــه نســف مشــروع الك ــا يوازي ــدم شــماال وغرب بخطــوة، أي أن التق
ــى شــروط  ــاق عل ــي االتف ــب فيعن ــة ادل ــب مدين ــى قل ــا الوصــول ال أم
أخــرى، مــن هنــا ترفــع انقــره ســقف خطابهــا حــول “جيــش وطنــي فــي 
الشــمال أو حكومــة وطنيــة”. يشــّكل رفــع الســقف لديهــا بابــا للدخــول 

الــى مفاوضــات  سوتشــي ، وعــدم االســتدارة الســريعة بشــأن ســوريا.
رغــم الخالفــات بيــن المجموعــات، وتســهيل االتــراك للعمليــة 
ــدم الشــرقي مــن دون  ــى التق ــرج عل ــل بالتف ــى األق الســورية اآلن، عل
التحشــيد والتدخــل والمــؤازرة والدعــم، ال يعنــي أن المجموعــات 

االرهابيــة تقــف مكتوفــة األيــدي.
ــا  هــي تقاتــل بشراســة لمنــع تقــدم الجيــش الســوري، وهــي امّ
لــم تهضــم التطــورات الحاصلــة اثــر مؤتمــر “اســتانة” علــى الخطــوط 
اميركــي– دعــم  علــى  تعــوّل  زالــت  ال  انهــا  أو  الدولية–االقليميــة، 

ــف التركــي. ــع الموق ــم ينســجم م خليجــي، ل
ال يــزال البحــث الســوري يــدور حــول نوايــا واشــنطن: مــاذا تريد أن 
تفعــل؟ هــل تتدخــل لصالــح مجموعــات تأتمــر بقــرارات أميركيــة وهــي 
تشــكل جيوبــا” عــدة؟ أم تحــرك تلــك الجيــوب بأوامــر مــن  البنتاغــون  

الــذي يديــر اللعبــة األميركيــة فــي ســوريا؟
كلها أســئلة تترقب خطوات التقدم العســكري على االرض لمعرفة 
االتجاهــات. لكــن الهجــوم بطائــرات مســيّرة مليئــة بالمتفجــرات الــذي 
احبطتــه  روســيا  علــى قواعدهــا الجويــة فــي الســاحل الســوري يشــير 

الــى قــدرات فائقــة فــي مواجهــة الــروس علــى االرض الســورية.
منطقيــا، ال مصلحــة لتركيــا بــادارة العمليــة الهجوميــة، وال قــدرات 
وال جــرأة لــدول خليجيــة بالطبــع علــى رعايــة تلــك العمليــات، مــا يعنــي 
أن االميركييــن يقفــون خلــف الهجــوم الجــوي. هــي أكبــر مــن عالمــة 

اعتــراض اميركــي مــن “الدولــة العميقــة”.
هــي تشــكل تحديّــا للرئيــس الروســي  فالديميــر بوتيــن  
ــي  ــات روســية ســبقها باعــالن النجــاح ف ــى انتخاب ــادم ال الق
لموســكو  قــدرة  ال  منهــا.  العســكري  واالنســحاب  ســوريا 
اآلن  الروســية-االميركية  للمواجهــة  الكامــل  التفــرغ  علــى 
ــي آخــر ســنواته  ــي أن الصــراع ف ــك يعن ــي ســوريا. كل ذل ف

الســورية معّقــد وشــديد.

يبــدو  ال  االنتخابــات،  مــن  أشــهر  ثالثــة  قبــل 
الرئيــس نبيــه بــري أو التيــار الوطنــي الحــر فــي وارد 
التراجــع عــن مواقفهمــا المتناقضــة. ال بــل إن أزمــة 
ــا فرصــة التحــرر  ــد تشــكل لكليهم ــة ق مرســوم الترقي

مــن عــبء التحالــف االنتخابــي
رئيــس  عالقــة  عــن  الكثيــر  ويُكتــب  ُكتــب 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــون ورئي ــة ميشــال ع الجمهوري
نبيــه بــري، ومــن المرجــح أن تظــل الكتابــة عنهمــا 
ــة، مــن اآلن  ــر مرســوم األقدمي قائمــة مهمــا كان مصي

وحتــى حصــول االنتخابــات النيابيــة ومــا بعدهــا.
فاالنتخابــات ركــن أساســي فــي مقاربــة هــذه 
العالقــة، منــذ انتخابــات عــام 2005 وانتخابــات عــام 2009، 
وصــواًل إلــى موقــف عــون مــن التمديديــن للمجلــس 

مهّــد  اللذيــن  النيابــي 
اليــوم  وهــي  بــري.  لهمــا 
مفصليــة  ســتكون  أيضــًا 
الطرفيــن،  عالقــة  فــي 
التحالــف  أن  بــدا  بعدمــا 
الخماســي مــاٍش علــى قــدم 
المجموعــات  بيــن  وســاق 
والمنضويــة  الحاكمــة 
الحكومــة،  ســقف  تحــت 
مــا عــدا القــوات اللبنانيــة. 
ــد  ــوم، بع ــة المرس ــن أزم لك
ــن  ــري م ــا ب ــكان م ــي م ــذت« ف ــة الســعودية، »أنق أزم
ــررت  ــك ب ــرة. وكذل ــن دائ ــر م ــي أكث ــف ف ــذا التحال ه
للتيــار الوطنــي الحــر كل خالفاتــه التقليديــة مــع بــري 
وحررتــه مــن ثقــل هــذه العالقــة االنتخابيــة التــي لــم 
ــن  ــي جزي ــس ف ــا، لي ــد تداعياته ــان بع ــسَ الطرف ين

. فحســب
ــن  ــون م ــري وع ــالف ب ــع خ ــل م ــن التعام ال يمك
دون األخــذ باالعتبــار األوراق البيــض التــي وضعتهــا 
كتلــة الرئيــس نبيــه بــري فــي صنــدوق االقتــراع، فــي 

جلســة انتخــاب عــون رئيســًا للجمهوريــة.
مــن قــال إن حلفــاء بــري لــن يبنــوا أيضــًا 
ــر  ــي أكث ــار ف ــن التي ــزل ع ــه بمع ــم مع تحالفاته

ــرة؟ ــن دائ م
ال يــزال الطرفــان يتعامــالن معهــا فــي بواطنهمــا. 
والتيــار بوصفــه حــزب العهــد، ال يريــد القفــز فوقهــا 
ــي ممارســة الســلطة  ــه ف ــد أحقيت إال مــن خــالل تأكي
ــبء  ــن ع ــاره، متحــررًا م ــن منظ ــا، م ــي وصــل إليه الت
التحالــف المفــروض عليــه، بصفتــه حليــف حــزب اهلل. 
وبــري يتعامــل مــع التيــار والعهــد، بصفتــه مالــكًا لورقــة 
االعتــراض فــي وجههمــا. فهــو ليــس حــزب اهلل ليــدوّر 
الزوايــا فــي أوضــاع إقليميــة وداخليــة حرجــة، وبالتأكيــد 
ليــس الرئيــس ســعد الحريــري ليكــون مدينــًا لعــون 
فــي بقائــه رئيســًا. واألوراق البيــض التــي وضعهــا فــي 
صنــدوق االقتــراع، هــي نفســها التــي تحكمــت بإدارتــه 
ــي  ــة، وهــي الت ــي تشــكيل الحكوم ــاوض ف ــة التف لعب

يريــد مضاعفتهــا فــي االنتخابــات النيابيــة.
المشــكلة  صلــب  النيابيــة  االنتخابــات  تشــكل 
بيــن عــون وبــري. هنــاك شــعور لــدى العونييــن بــأن 
بالمرصــاد  لهــم  وقــف  النيابــي  المجلــس  رئيــس 
ــدءًا  ــات، ب ــة باالنتخاب ــا عالق ــن نقطــة له ــر م ــي أكث ف
مــن قانــون االنتخــاب الــذي واجههــم فيــه، وفــرض 
ــى  ــره. واألده ــن تمري ــن م ــى تمك ــه حت ــم إيقاع عليه
أنــه اســتعان بالقــوات اللبنانيــة ونائبهــا جــورج عــدوان، 
للقفــز فــوق التيــار الوطنــي الحــر، لتســويق قانــون لــم 
ــه. ــرة في ــل كثي ــه وعــن تفاصي ــًا عن ــر راضي يكــن األخي

ظــل بــري معارضــًا لــكل مــا طرحــه التيــار الوطنــي 
الحــر فــي شــأن مــا يعتبــره التيــار إصالحــات يريــد 
إدخالهــا علــى القانــون، فلــم يمــرر التســجيل المســبق، 
وال تمديــد مهلــة تســجيل المغتربيــن. ومــا حصــل 
أمــس حــول البطاقــة الممغنطــة ومراكــز االقتــراع دليــل 
إضافــي علــى أن لبــري أوراقــًا كثيــرة فــي يــده انتخابيــًا.
لــم يطــو ملــف االنتخابــات قانونــًا وإصالحــات، 
فــي مرحلتــه األولــى، حتــى جــاءت أزمــة الحريــري، 
ــي  ــة ف ــق األفضلي ــه ح ــي لنفس ــار الوطن ــى التي فأعط
إنقــاذ الحكومــة، وعلــى هــذا األســاس اعتبــر أنــه قــادر 
علــى تمريــر مرســوم األقدميــة. ردّ فعــل بــري ضاعــف 
نقمــة العونييــن عليــه، وظهــر وكأن التيــار الوطنــي، 
متكئــًا علــى العهــد، غيــر معنــيّ تمامــًا بتأثيــر هــذا 
المباشــرة  الفعــل  ردود  االنتخابــات.  علــى  الخــالف 
علــى رئيــس المجلــس صبّــت فــي خانــة واحــدة: 
التيــار قــادر علــى تأميــن مصالحــه االنتخابيــة، بمعــزل 
عــن بــري، بوصفــه أواًل وآخــرًا حــزب الســلطة، باعتمــاده 

علــى حــزب اهلل والمســتقبل.
كمــا ال يظهــر التيــار أنــه معنــيّ بــردود فعــل جــزء 
مــن كــوادره علــى تزكيــة أســماء مرشــحين حلفــاء على 
حســاب العونييــن، فإنــه أيضــًا بــدأ يشــعر بــأن تجربــة 
جزيــن عــام 2009 يمكــن أن تتكــرر مــع بــري، خصوصًا أن 
العونييــن يشــعرون بــأن رئيــس حركــة أمــل، »بحكــم 
التجربــة، لــن يحلــب معهــم صافيــًا«، مهمــا كان شــكل 
التحالــف ومصيــر االشــتباك السياســي األخيــر. علمــًا 
أن ثمــة مــن يعتقــد أن االحتــكاك المباشــر بيــن التيــار 
وقاعــدة بــري ال يتعــدى فــي أقصــى أحوالــه جزيــن 
والبقــاع الغربــي وجبيــل، فــي حيــن أن الدوائــر األخــرى 
التــي للتيــار تمــاسّ مباشــر مــع القواعــد الشــيعية 
فيهــا محســوبة علــى حــزب اهلل. هــذا ال يعنــي أن 
قواعــد بــري فــي البقــاع الشــمالي أو بعبــدا أو بيــروت، 
غيــر مؤثــرة، إال أن ثمــة حســابات انتخابيــة تتعلــق 
بدوائــر حساســة يعتقــد مــن فــي التيــار أنهــم قــادرون 
ــو  ــري، »ول ــا مــن دون ب ــات فيه ــى خــوض االنتخاب عل
أن الثقــل الشــعبي التقليــدي للشــيعة مثــاًل فــي دوائــر 
ــس«.  ــس المجل ــن لرئي ــن الموالي ــف م الشــمال يتأل
الحــد  المقبلــة ســتكون االنتخابــات  فــي األســابيع 
الفاصــل بيــن العهــد والتيــار، وبيــن بــري. فاألخيــر 
قــادر علــى مضاعفــة أوراقــه البيــض االعتراضيــة، ومعــه 
أســلحة كثيــرة، منهــا التحالفــات. فمــن قــال إن حلفــاء 
بــري، وهــم كثــر، لــن يبنــوا أيضــًا تحالفاتهــم معــه 
بمعــزل عــن التيــار فــي أكثــر مــن دائــرة؟ إال إذا كان 
لحــزب اهلل رأي آخــر. ومــن قــال إن بــري ليــس واثقــًا 
ــع األمــر  ــر فــي واق ــن تغي ــات ل ــج االنتخاب مــن أن نتائ
ــى،  ــة ســتكون كاألول ــد الثاني ــة العه شــيئًا؟ ألن حكوم
ــا،  ــه إليه ــه كلمــة الفصــل فــي تشــكيلها وضــم حلفائ ل

وفــي اســتعادة وزارة المــال مــن دون أي نقــاش.
فــي عــام 2009 كان طمــوح بعــض القــوى فــي 14 
آذار حيــن تفــوز فــي االنتخابــات أن تنتخــب بديــاًل 
مــن رئيــس المجلــس النيابــي. قــد ال يكــون أحــد فــي 
التيــار يفكــر فــي صــوت عــاٍل فــي مــا بعــد االنتخابــات 

النيابيــة. لكــن األكيــد أن هنــاك مــن يحلــم بــه.

نشــرت صحيفــة »لــوس أنجليــس تايمــز« األمريكيــة ، افتتاحيــة تحــت 
عنــوان »غطرســة ترامــب قلصــت فــرص حــل الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني«، 
ــي  ــل ف ــب فش ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــى أن الرئي ــتهلها إل ــي مس ــارت ف أش
الســنة األولــى مــن منصبــه، فــي التوســط بيــن الفلســطينيين و«اإلســرائيليين« 

ــى حــد تعبيرهــا. ــة«، عل ــى »تســوية نهائي للوصــول إل
وتقــول الصحيفــة »مقارنــة بأســالفه الســابقين، تضاءلــت الجهــود التــي 
يبذلهــا ترامــب إلنهــاء هــذا الصــراع المريــر، الــذي كان جاريــا بشــكل أو بآخــر 
ألكثــر مــن 100 عــام«، معتبــرة أن »غطرســة ترامــب وجهلــه وقصــر نظــره أمــور أدت 
فــي نهايــة المطــاف إلــى وضــع غيــر مُــرض، علــى الرغــم مــن أنــه كان يتفاخــر 

ــد«. ــاول الي ــي متن ــة ف ــأن الصفق ب
واستشــهدت بحديــث الرئيــس ترامــب عــن التســوية بيــن الفلســطينيين 
النــاس  يعتقــد  كمــا  »ليســت صعبــة  يقــول  أن  اعتــاد  الــذي  واإلســرائيليين، 
ــات  ــن الستكشــاف إمكاني ــن المبعوثي ــه م ــدة أن فريق ــر الســنين«، مؤك ــى م عل
الســالم، ومــن بينهــم صهــره جاريــد كوشــنر، فشــل فــي تحقيــق أي تقــدم الفــت 
ــب  ــس ترام ــة سياســة الرئي ــن. وتصــف الصحيف ــن الجانبي ــي المفاوضــات بي ف
ــن  ــدى الجانبي ــة ل ــات المتطرف ــة للصراع ــع قوي ــي أعطــت دواف ــة«، الت بـ«المرتبك
ــة،  ــا األمريكي ــول النواي ــكوك ح ــد الش ــبب تزاي ــنطن بس ــن واش ــزوف ع ــي الع ف
موضحــة أن ترامــب »عكــس مســار عقــود مــن السياســة األمريكيــة تجــاه الصــراع 
فــي الشــرق األوســط عندمــا اعتــرف بالقــدس عاصمــة للكيــان اإلســرائيلي فــي 
خطــوة ســابقة ألوانهــا، واســتفزازية برغــم التأييــد العــارم ألنصــاره، الــذي نالــه فــي 

ــا«. أعقابه
ــدم االنســياق وراء أهــواء  ــة نصيحــة للرئيــس ترامــب »بع ووجهــت الصحيف
الجمهــور والمحيطيــن بــه، الســيما أن الجانــب الفلســطيني لــن يعــود إلــى طاولــة 
ــى »أن الفلســطينيين  ــال«، مشــيرة إل ــة لآلم ــه المخيب المفاوضــات بســبب أفعال
ــرة  ــن«، مذك ــل الدولتي ــاه ح ــم تج ــب المبه ــف ترام ــن لموق ــوا مطمئني ــم يكون ل
بــأن »تصريحــات الســفير األمريكــي لــدى إســرائيل، ديفيــد فريدمــان، وهــو مؤيــد 

ــارة الشــكوك بــأن البيــت  ــا اإلســرائيلية اليمينيــة، عــززت إث طويــل األمــد للقضاي
األبيــض يعــادي تطلعــات الفلســطينيين«.

وكانــت هيئــة اإلذاعــة اإلســرائيلية قــد نقلــت عــن فريدمــان قولــه الشــهر 
الماضــي إنــه يحــث وزارة الخارجيــة األمريكيــة علــى التوقــف عــن اســتخدام كلمــة 
ــة« لوصــف الوجــود العســكري »اإلســرائيلي« فــي األراضــي التــي احتلهــا  »محتل

الكيــان اإلســرائيلي عــام 1967، التــي يطالــب بهــا الفلســطينيون.
ووفقــا للصحيفــة »فقــد كانــت عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط فــي حالــة 
ــى  ــه عل ــوم بأكمل ــاء الل ــا ال يمكــن إلق ــه، وفيم ــي ترامــب منصب ــل تول ــة قب مرضي
قيادتــه وقيــادة صهــره )كوشــنر(، لكنهمــا بحاجــة إلــى أن يفهمــا أن حــل الدولتيــن 

المعقــد فــي الوقــت الراهــن يعتبــر األمــل الواقعــي الوحيــد لحــل الصــراع«.
واختتمــت الصحيفــة افتتاحيتهــا مشــيرة إلــى أنــه إذا أراد الرئيــس األمريكــي 
ــف عــن االنســياق  ــه أن يتوق ــم، فعلي ــادل ودائ ــل نحــو حــل ع ــاز كل العراقي اجتي
وراء آراء الجمهــور المحلــي، وأن يتمــرس علــى جلــب جميــع األطــراف إلــى طاولــة 

المفاوضــات إلجــراء محادثــات صعبــة لحــل القضايــا الشــائكة.
القدس العربي

وجه اإلمبراطورية البشع
غالب قنديل

هــل مشــكلة العالــم ومآســيه هــي فــي شــخصية دونالــد ترامــب ومزاجــه الشــخصي الحــاد 
وطباعــه النزقــة والتفاهــة المتفاقمــة فــي ســلوكه بعــد مــا تراكــم مــن حكايــات وأقاويــل منــذ 
حملتــه االنتخابيــة وصــوال إلــى كتــاب مايــكل وولــف نــار وغضــب الــذي بــات الحــدث الدولــي 

األهــم خــالل األيــام القليلــة الماضيــة ام هــي فــي مــكان آخــر؟
ــورج  ــوه ج ــة وال الســكير المعت ــل تفاه ــان أق ــد ريغ ــارس دونال ــن الكومب ــم يك ــد ل بالتأكي
دبليــو بــوش وكالهمــا كانــت تقــف خلفهمــا آلــة المحافظيــن الجــدد وسلســلة ضخمــة مــن 
وســائل اإلعــالم التــي روجــت لهمــا وإلدارتهمــا الصــورة المرغوبــة للرئيــس القــوي والمتمكــن 
ــي  ــن األميرك ــة لليمي ــة الضخم ــا حــدود النطــق بلســان اآلل ــدى دور كل منهم ــم يتع ــا ل وهم
ومجمعــات الصناعــة الحربيــة والنفطيــة ومراكــز قيــادة االســتخبارات والبنتاغــون التــي شــكلت 

علــى الــدوام جناحــا هامــا فــي المؤسســة الحاكمــة.
الكالــح إلمبراطوريــة  الوجــه  الفضيحــة هــو  البشــعة حتــى  دونالــد ترامــب بفجاجتــه 
اســتعمارية فاشــلة تهتكــت عنهــا المســاحيق بقــدر مــا لطختهــا الدمــاء البريئــة المســفوكة فــي 
أكثــر مــن ســبعة وأربعيــن بلــدا تعيــش وطــأة تدخالتهــا العســكرية وقــد أفلــت مرحلــة الخطــب 
المنمقــة لبيــل كلينتــون عــن حريــة التجــارة وخطــب بــاراك اوبامــا عــن حقــوق اإلنســان وهــي 
ــا  ــت فيه ــة وقتل ــة مباشــرة وبالوكال ــا اإلمبراطوري ــروب بشــعة خاضته ــى ح ــة عل ــت تعمي كان
مالييــن البشــر واســتباحت ســيادة الــدول واســتعانت بأقــذر انمــاط التوحــش واإلرهــاب فــي 

التاريــخ البشــري المعاصــر.
الناظــر اليــوم إلــى سياســة ترامــب الفعليــة فــي العالــم يســتطيع ببســاطة ان يــرى اوبامــا 
رقــم 2 مــع فــوارق فــي الشــكل والتعبيــرات واالنتقــال مــن اللغــة المجاملــة المدروســة بــذكاء 

إلــى شــيء مــن الرعاعيــة التــي هــي حقيقــة التوحــش اإلمبراطــوري.
الجمهــوري األبيــض العنصــري والذكــوري الــذي ال يعــرف الــكالم فــي غيــر الصفقــات 

ــال رضــا المجمــع  ــاض ون ــارات مــن الري ــاس المــال بالملي ــب اكي والمغامــرات الشــخصية جل
الكبيــر لصناعتــي الســالح والنفــط وباركتــه وول ســتريت بمــا حصــده مــن صفقــات وهــو 
ازاح عــن كاهــل البرجوازيــة األميركيــة الكبيــرة واالحتكاريــة كثيــرا مــن الضرائــب واســتهدف 
مــا اســتطاع إســقاطه مــن نظــام التأمينــات االجتماعيــة وهــذه جميعــا عالمــات فارقــة لصالــح 

ــن التوحــش الرأســمالي. ــد م المزي
منــذ وصولــه إلــى البيــت األبيــض وبعدمــا عملــت المؤسســة الحاكمــة الحتوائــه 
ــه بفضيحــة  ــى روســيا جــرى تطويق ــاح عل والحــد مــن مخاطــر وعــده االنتخابــي باالنفت
اتصــال فريقــه االنتخابــي بالحكومــة الروســية ألن اإلمبراطوريــة تتبنــى العــداء لروســيا 
والصيــن وإيــران كأولويــة اســتراتيجية وتحــرص علــى تنفيــذ توصيــات مجلــس األمــن 
ــار االتحــاد الســوفيتي بضــرورة منــع قيــام قــوى عظمــى منافســة لهــا  القومــي منــذ انهي

فــي العالــم مهمــا كلــف األمــر.
ــا  ــات المفروضــة عليه ــع العقوب ــة حــول روســيا ويوق ــوات األميركي ــع ترامــب نشــر الق يتاب
وتخلــى صراحــة عمــا بشــر بــه ســابقا مــن واقعيــة التعامــل مــع روســيا والســعي للتعــاون معهــا 
ــه االقتصــادي  ــع فهم ــه الحــاد واالســتفزازي وبدواف ــت بعدائ ــي باألصــل حظي ــن فه ــا الصي ام
كرجــل أعمــال لمــا يســمى فــي واشــنطن بالخطــر الصينــي داخــل الواليــات المتحــدة وعلــى 
ــل والدوافــع وأخفــق فــي تنفيــذ  ــرح التفاصي ــي ش ــد أســهب ترامــب ف ــي وق ــد العالم الصعي
ــاردة  ــا الب ــه حربه ــا تواصــل حكومت ــن بينم ــة ضــد الصي ــن إجــراءات متطرف ــه م ــا ذهــب إلي م
وخطواتهــا االقتصاديــة والسياســية الموجهــة ضــد توســع النفــوذ الصينــي وفــي هــذا الســياق 
نفــذ ترامــب علــى طريقتــه توجيهــات المؤسســة حــول كوريــا الشــمالية بوصفهــا أحــد خطــوط 

االشــتباك المســتمر مــع الصيــن.
ــات التــي شــهدتها  ــه مــن االضطراب ــران فحــدث وال حــرج وآخــر الغيــث موقف ــا عــن إي أم
المــدن اإليرانيــة ناهيــك عــن توتــره الدائــم ضــد االتفــاق النــووي وعدائيتــه فــي مجابهــة الــدور 
ــراءات  ــة تتعــدى نطــاق الق ــك بصمــة صهيوني ــي كل ذل ــة اإلســالمية وف اإلقليمــي للجمهوري

األميركيــة الخالصــة لخارطــة المصالــح والنزاعــات.
هــذا الرئيــس حــرص منــذ البدايــة علــى رضــى اللوبــي الصهيونــي وهــو تبنــى قــرارات 
ــه  ــي لحكومت ــف رئيس ــة كحلي ــة العبري ــدم الدول ــة وق ــح الصهيوني ــي المصال ــات تلب وسياس
كســابقيه واتخــذ مبــادرات عديــدة مكشــوفة فــي انحيازهــا المســتمر للكيــان الصهيونــي وهــو 
كجميــع أســالفه فــي هــذا االلتــزام وقــراره حــول القــدس ليــس شــطحة شــخصية كمــا يريــد 
البعــض أن يصــور األمــر بــل هــو تنفيــذ لقانــون أصــدره الكونغــرس منــذ التســعينيات وتعهــد 
بــه رؤســاء اميركيــون عديــدون وهــو اســتحقاق راهــن علــى جــدول أعمــال الحركــة الصهيونيــة 
ــدة وواســعة  ــر جدي ــالع وتهجي ــة اقت ــة وتدشــين مرحل ــة اليهودي ــى إعــالن الدول الســاعية إل
ضــد الشــعب الفلســطيني بموافقــة الحكومــات العربيــة التابعــة وتحــت ســتار خطــط جديــدة 

إلنعــاش مشــاريع التســويات الخادعــة والمقتولــة منــذ اتفــاق اوســلو.
ــي والحكومــات  ــان الصهيون ــة والكي ــن اإلمبراطوري ــوم بشــراكة مباشــرة بي ــا يجــري الي م
العربيــة العميلــة هــو محاولــة الحتــواء الغضــب الفلســطيني واســتنزاف طاقــة التمــرد والمقاومة 
لتكريــس األمــر الواقــع واالنطــالق منــه إلــى خطــوة اخــرى الحقه تفضي إلــى الغاية المرســومة 
واســتمرار اســتنزاف ســورية واســتهداف إيــران وتهديــد حــزب اهلل خطــوات تنــدرج فــي خطــة 

احتــواء شــاملة لتداعيــات القــرار بهــدف تكريســه كأمــر واقــع.
مــا نقلــه مايــكل وولــف فــي كتابــه عــن ســتيف بانــون ليــس بعيــدا عــن الخطــط 
األميركيــة الصهيونيــة الرجعيــة لتصفيــة قضيــة فلســطين وليــس فلتــات لســان لمعتوهيــن 
كمــا يحلــو للبعــض عندنــا ان يقــول فالضفــة لــأردن وغــزة لمصــر والقــدس إلســرائيل هــي 
مــن سلســلة معــادالت طرحــت ســابقا حــول تصفيــة قضيــة فلســطين وقــد عطلتهــا ومنعتهــا 
ــوم  ــي الي ــان الصهيون ــة والكي ــث تراهــن اإلمبراطوري ــة واالنتفاضــة الفلســطينية وحي المقاوم
علــى تدجيــن الســلطة الفلســطينية ومعارضيهــا معــا بمعونــة الســعودية وقطــر وتركيــا لتمريــر 
خطــط التصفيــة وســيناريو صفقــة القــرن الــذي ســوقته إدارة ترامــب هــو إحــدى نســخ التصفيــة 

ــة تحــت الرعايــة الســعودية. المتداول
دونالــد ترامــب الــذي تحركــه المؤسســة الحاكمــة بواســطة المجلــس العســكري واللوبــي الصهيونــي هــو وجــه 

اإلمبراطوريــة البشــع بــال مســاحيق خالفــا لمــا تعــوده النــاس مــع ســابقيه مــن احتيــال فــي الشــكل والمضمــون.
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