
ماذا ما بعد االنتخابات؟
غالب قنديل

تزدحــم أســئلة كثيــرة فــي األفــق حــول مــا ســيواجه اللبنانيــون بعــد االنتخابــات ومــا هــي 
المؤشــرات السياســية واالقتصاديــة الفعليــة التــي ينبغــي وضعهــا فــي الحســاب لــدى صياغة 

البرامــج والشــعارات 
ــة والبحــث  االنتخابي
الخيــارات  فــي 
المقبلــة  السياســية 
واضحــا  بــدا  بعدمــا 
التوجهــات  أن 
للســلطة  الفعليــة 
القائمــة  السياســية 
الرئيســي  وحزبهــا 
المســتقبل  تيــار 
تتركــز علــى ثالثــة 

: كبــرى  أهــداف 
1-    تثبيــت الوصايــة األميركيــة الفرنســية الســعودية وعــدم القيــام بــأي خطــوات للتقارب 

مــع ســورية وإيــران وروســيا سياســيا واقتصاديــا وبالتأكيد عســكريا وامنيا.
2-    إحيــاء الحريريــة كركيــزة مســتمرة لنظــام حكــم الطغمــة الماليــة العقاريــة التابعــة 
ــن  ــة م ــمالية المتوحش ــة وللرأس ــي للنيوليبرالي ــي المنتم ــادي االجتماع ــه االقتص بمضمون
ــاج وإهــدار  ــر قطاعــات اإلنت ــة الفاحشــة والخصخصــة الفالتــة وتدمي ــة المديوني خــالل ثنائي

ــة. ــروات الوطني الث
ــف األميركــي الســعودي  ــت الحل ــة بانتظــار توقي ــع المقاوم 3-    اســتمرار المســاكنة م
وخطتــه الهجوميــة لتعويــم الهيمنــة الصهيونيــة ولفرضهــا تحــت عنــوان صفقــة القــرن 
وبالتالــي فلغــة المهادنــة الســارية هــي أقــرب إلــى مداهنــة وكميــن سياســي متقــن دبرتــه 
باريــس وواشــنطن بانتظــار إطــالق مشــروع ترامــب لفــرض توطيــن الالجئيــن والنازحيــن 
وشــطب حــق العــودة رســميا وفــرض االعتــراف بإســرائيل وتلك بذاتهــا ادوات تفجيــر جاهزة.

هــذه التحديــات تنطــوي علــى اخطــار مصيريــة ووجوديــة ســتهدد لبنــان والمنطقــة ومــن 
الضــروري ان تكــون مجابهتهــا هــي مضمــون ومحــور أي برنامــج وطنــي لخــوض االنتخابــات 

بدافــع فــرض معــادالت الحمايــة والخــالص الوطنــي.
إن هويــة الغالبيــة النيابيــة المقبلــة وموقفهــا مــن المقاومــة ومــن العناويــن الثالثــة 
المذكــورة ســوف تتحكــم بمصيــر البلــد فــي المرحلــة القادمــة وهــذا يفتــرض االنحيــاز 
بصالبــة للخيــار الوطنــي المقــاوم فــي االنتخابــات لضمــان اوســع تمثيــل ممكــن لهــذا 
النهــج االســتقاللي الوطنــي وكل موقــف او خيــار يشــتت قــوى الخيــار المقــاوم ويبــدد قوتهــا 
وفاعليتهــا بــدال مــن الجمــع والوحــدة هــو عمــل يعاكــس المصلحــة الوطنيــة الوجوديــة 
ألنــه يضعــف حضــور اهــل الخيــار وتأثيرهــم المحتمــل فــي المعــادالت المقبلــة للحكومــات 

والسياســات.
ــج  ــة الخصخصــة واالســتدانة كنه ــى مواصل ــي عل ــار االقتصــادي االجتماعــي المبن الخي
ــارات  ــار فاشــل وبائــس ومجــرب حصــدت منــه البــالد ملي إلدارة االقتصــاد الوطنــي هــو خي
الديــن غيــر المجديــة ســوى للمرابيــن الذيــن أقرضــوا الدولــة ورهنوهــا مــن الداخــل والخــارج 
ــفات  ــدد المكتش ــي يته ــر فعل ــة خط ــن وثم ــاء اللبنانيي ــى دم ــون عل ــق يعتاش ــوا كالعل وبات
البحريــة المرجحــة مــن النفــط والغــاز بتبديــد عائداتهــا هبــاء طالمــا ال خطــط جديــة إلحيــاء 
ــع شــراكات تتوســع نحــو  ــل م ــع الســياحة وللتكام ــا ولتصني ــة وتطويرهم ــة والزراع الصناع
الشــرق انطالقــا مــن ســورية والعــراق وإيــران وروســيا دون إهمــال الشــركاء االخريــن فــي 

الغــرب والخليــج الذيــن بــات بعضهــم عبئــا فعليــا علــى أي طمــوح اقتصــادي لبنانــي.
يحتــاج لبنــان إلــى التخلــي عــن االقتصــاد الريعــي المتوحــش عبــر تبنــي نهــج اقتصــادي 
ــورة  ــادرات تنميــة الثــروة الوطنيــة ومواردهــا وتنميــة األريــاف وبل اجتماعــي يــوازن بيــن مب

فــرص عمــل جديــة للشــباب اللبنانــي وتوســيع نطــاق التعليــم والتأهيــل المهنييــن .
الهــروب المضمــر إلــى تضخيــم اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة مجــددا لوضــع اليــد علــى 
ــى للمشــروع اإلعمــاري عــام 1992 ســيجلب  امــوال القــروض كمــا جــرى بعــد الموجــة األول
خرابــا اقتصاديــا وماليــا أفظــع مــن كل مــا جــرى حتــى اليــوم حتــى لــو كانــت بدايتــه بعــض 
مباشــرة  بعدهــا  فالويــل ســيأتي  الديــون  ماليــة مصدرهــا  تدفقــات  نتيجــة  االنتعــاش 
ــا  ــة ألنه ــات الهندســة المصرفي ــدة تقني ــى مفي ــن تبق ــر وتدهــور ســريع ول بانكمــاش خطي
ترتبــط بحجــم الســيولة المتاحــة للتالعــب فــي الخــارج والداخــل وســط مؤشــرات نضــوب 

ــكان. ــي كل م ــن ف وانكمــاش خطيري
نظــام المديونيــة والخصخصــة الــذي فــرض علــى لبنــان هــو قريــن الفســاد الــذي يتبــارى 
الساســة فــي هجائــه وإنــكار مســؤوليتهم عنــه لكــن ذلــك الخيــار االقتصــادي والمالــي هــو 
أمــه وأبــوه وحاضنتــه السياســية وهــذا الفســاد ومــن دون شــك يترعــرع فــي ظــل الطائفيــة 
السياســية ممــا يفــرض المبــادرة فــور إعــالن نتائــج االنتخابــات إلــى إطــالق معركــة تطبيــق 

المــادة 95 مــن الدســتور فــورا ومــن غيــر مماطلــة.

لألتــراك،  تَحّقــق  الــذي  األكبــر  اإلنجــاز 
جَــرّاء  مــن  وأحزابًــا،  وحُكومــًة،  شَــعبًا، 
ــدأت  ــي بَ ــة الســوريّة الت ــي األزم ــم ف تَدخُّلِه
هــو  األيّــام،  هــذهِ  الّثامــن  عامِهــا  دُخــول 
فــي  عُضويّتهــم  أن  “الصَّــادِم”  اْكتشــافهم 
ــيه  ــد مُؤسّس ــوا أح ــن كان ــو” الذي ــف “النات حِل
ــًة  ــا، كانــت عُضويّ ــر مــن ســتّين عامً ــل أكث قب

ــة بواِجبــات  مــن الدَّرجــةِ “الخامِســة”، عُضويّ
المُقابــل. فــي  حُقــوٍق  أيِّ  ودون  مُلِزمَــة، 

أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 
وَجّــه فــي خِطــاٍب ألقــاه فــي مُحافظة مرســين، 
دَعــوًة إلــى حِلــف “الناتــو” للُقــدوم إلــى ســورية، 
والمُســاعدة فــي حِمايــة الحُــدود التركيّــة مــن 
اإلرهــاب، وقــال بالحَــرف “ُأخاطِــب الناتــو.. أيــن 
أنتــم.. تعالــوا إلــى ســورية.. لمــاذا ال تَأتــون.. 
أليســت تركيــا أحــد دُول الحِلــف.. دعوتونــا إلــى 
أفغانســتان والصومــال والبَلقــان فلبّينــا النِّــداء.. 
إلــى ســورية فلمــاذا ال تُلبُّــون  اآلن أدعوكــم 

ــداء؟”. النِّ
للرئيــس  المُفاِجــئ”  “غيــر  النِّــداء  هــذا 
أردوغــان يَحمِــل الكثيــر مــن المَعانــي، ويَرمــي 

إلــى تَحقيــق العَديــد مــن األهــداف أيضًــا:
األوّل: أن الرئيــس أردوغــان الــذي “تَــورّط” 
فــي عِفريــن سِياســيًّا وعَســكريًّا بَــدأ يُــدِرك 
جيّــدًا أن حَســم المَعركــة فــي هــذهِ المَدينــة 
التــي بَــدأ فــي خاصِرهــا لــن يكــون سَــهاًل، وقــد 
يكــون مُكلًِفــا، فــي ظِــل تَدفُّــق المُقاتِليــن 
األكــراد إليهــا مــن الرّقــة والقامِشــلي وعَيــن 
أمريكــيّ،  ِبدعــٍم  ورٍبمــا  والحَســكة،  العــرب 
َقــدّم  الــذي  الحِلــف  نَجــدة  يَطُلــب  ولذلــك 

ــرب  ــي ذروة الحَ ــة ف ــاتٍ جليل ــه خدم ــراك ل األت
ــاِردة. الب

يكــون  أن  المُســتبعد  َغيــر  مــن  الّثانــي: 
الرئيــس أردوغــان ِبتَوجيــه هــذا النِّــداء، كان 
كان  ممّــا  أكثــر  التركــي،  الشّــعب  يُخاطِــب 
يقــول  أن  ويُريــد  “الناتــو”،  حلــف  يُخاطِــب 
بــأن  يَطمَــح  الــذي  الغَربــي  للجَنــاح  أو  لــه، 

تكــون هويّــة ِبــالده أوروبيّــة، ليــس شــرقيّة 
إســالميّة، أن هــذا الحِلــف لم يتدخّــل لحِماية 
حُــدود ِبالدكــم مــن اإلرهــاب عندمــا طالبتــوه 
بذلــك، وتَخّلــى عــن ُكل التزاماتِــه نَحوَُكــم 

المَنصــوص عليهــا فــي مِيثــاق الحِلــف.
ــه إلــى “مِنبــج” بعــد اقتحــام  الّثالــث: التوجّ
عِفريــن، يعنــي الصِّــدام مــع الواليــات المتحــدة 
ــٍي  ــة، وفــي حوال ــي المدين ــا ف ــدة قوّاته المُتواِج
20 قاعِــدة عَســكريّة تمتــد علــى ُطــول الحُــدود 
الُقــوّة  مــع  الصِّــدام  أي  الســوريّة،  التركيّــة 
يُناشِــد  ولهــذا  الحِلــف،  هــذا  فــي  األعظــم 
الصِّــدام  هــذا  مَنــع  إلــى  ات  بالــذَّ األوروبييــن 
ــى  ــط عل ــين، والضَّغ ــن مُؤسِّسَ ــن عُضويي بي
لألكــراد  الدَّاعِمــة  مَواقِفهــا  لتَغييــر  أمريــكا 

بالتَّالــي. الَكبيــر  االنفصالــي  ومَشــروعِهم 
الرئيــس أردوغــان وفــي الخِطاب نفســه أّكد 
ــوّة احتــالل، وأن خُّطتهــم  ــراك ليســوا ُق أن األت
فــي التدخّــل عَســكريًّا فــي عِفريــن، وربّمــا 
ــل  ــلي، وت ــل القامِش ــرى مِث ــوريّة ُأخ ــدن س مُ
أبيــض، ومِنبــج هــي لتَطهيــر الحُــدود التركيّــة 
مــن اإلرهابييــن، ولــم يَتحــدّث عــن أهــدافٍ 
ُأخــرى أعلنهــا فــي األيّــام األولــى لهــذا التدخّــل 
العَســكري )دخــل ُأســبوعه الثَّامِــن( وهــي إقامــة 

بوتيــن يعــرض اســلحة جديــدة َكُثــرَت بعــد 
خطــاب الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن النــووي 
مســؤولين  تصريحــات  الفدرالــي،  المجمــع  أمــام 
مــع  فوريــة  مفاوضــات  ببــدء  مناديــًة  أميركييــن 
اإلســتراتيجي  “اإلســتقرار  لتحقيــق  توقــًا  روســيا 
ــه التفــوق الروســي،  ــم” الــذي زعــزع أركان فــي العال
وكتــب عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ رســالة 
لوزيــر الخارجيــة ريكــس تيليرســون يعتبــرون فيهــا 
أن الوقــت قــد حــان لمفاوضــات إســتراتيجية مــع 
روســيا بعــد إعــالن الرئيــس بوتيــن حيــازة روســيا 
يمكــن  ال  جديــدة  نوويــة  إســتراتيجية  أســلحة 

إعتراضهــا او مجاراتهــا .
الواليــات  بيــن  االســتراتيجي  الحــوار  “بــات 
المتحــدة وروســيا أكثــر واقعيــًة بعــد خطــاب الرئيس 
ــي، حيــن  ــارس آذار الحال ــي األول مــن م بوتيــن ف
ذكــر بعــدة أنــواع جديــدة مــن األســلحة النوويــة 
التــي نُقِــَل أنــه يجــري تتطويرهــا فــي روســيا، 
منهــا صواريــخ جوالــة مجنحــة وغواصــات نوويــة 
غيــر مأهولــة مســيرة عــن بعــد ال يتــم حظرهــا فــي 
الوقــت الراهــن مــن خــالل اإلتفــاق النــوووي األخيــر 
ــًا( تزعــزع اإلســتقرار  ــه حالي ســتارت 3 )المعمــول ب

إن تــم نشــرها.”
هــذا مــا ورد فــي رســالة أعضــاء الكونغريــس 
ــان فانســتين، إدوارد  ــي، داي ــف ميركل األميركــي جي
تيليرســون.  لريكــس  ســاندرز  وبيرنــي  ماركــي 
فنظــام الــدرع الصاروخــي األميركــي الحالــي غيــر 
قــادر علــى إبطــال فعاليــة الترســانة النوويــة الروســية 
الحــرب  وزيــر  لنائــب  كذلــك  والــكالم  والصينيــة 

األميركــي جــون رود.
النوويــة  الصدمــة  أصــداء  نوويــة  اســلحة 
الروســية تُرِجمَــت إلحاحــًا أميركيــًا للتفاهــم مــع 
موســكو التــي مــا زالــت تشــكك فــي مصداقيــة نوايــا 
واشــنطن ومناوراتهــا، أمــا الدعــوة الفوريــة للبــدء 

بمفاوضــات مــع روســيا فتــزداد تــرددًا فــي األوســاط 
األميركيــة بالرغــم مــن تــأزم العالقــات علــى خلفيــة 
األتهامــات األميركيــة لروســيا بالتدخــل المزعــوم 
لمواطنيــن روس فــي إنتخابــات رئاســة الواليــات 
عــن  فضــاًل  ألوكرانيــا”  روســي  و”غــزو  المتحــدة 

مواجهــة روســية أميركيــة 
ميــدان  فــي  معلنــة  غيــر 
ــا  الحــرب الســورية وغيره

مــن أوجــه المواجهــة.
األميركيــة  اإلتهامــات 
ضعــف  عــن  تعبــر  بــات 
بزمــام  األمســاك  قــدرة 
حتــى  والتأثيــر  األمــور 
علــى الحلفــاء الذيــن باتــوا 
الهيمنــة  مــن  يتفلتــون 
تكــون  عندمــا  األميركيــة 

الشــرق  منطقــة  صعيــد  وعلــى  مؤاتيــة  الفرصــة 
ــا  ــا ومصــر وقطــر وغيره ــت دول كتركي األوســط بات
الروســية  السياســة  مــع  التقــارب  لتعزيــز  تميــل 
ــا  ــي ليبي ــي ف ــدور روس ــب ب ــوات تطال ــت أص وتعال

فــي ســوريا. دورهــا  غــرار  علــى 
اإلدارة الروســية ســمعت التصريحــات األميركيــة 
تواتــرَا وعبــر رســائل غيــر مباشــرة أو مباشــرة نقلتهــا 
أقنيــة التواصــل اإلحتياطيــة المعتمدة بيــن الجانبين 
التــي ال ترقــى لمســتوى الخطــاب الدبلوماســي 
الرســمي المعتمــد فــي الدعــوات الجــادة للتفــاوض. 
الرادعــة  ترســانتها  مــن  الواثقــة  روســيا  لذلــك 
الغيــر  النوويــة  بــآالف الصواريــخ  المتفوقــة تقنيــًا 
ــة  ــة والمســتعيدة نفوذهــا الفاعــل فــي منطق تقليدي
الشــرق األوســط مــن خــالل إنجــازات اإلنتصــارات 
المشــتركة مــع حلــف المقاومــة فــي ســوريا ليســت 
معنيــة فــي فــك أزمــة اإلربــاك األميركــي الــذي حاول 

ــزال خطــاب بوتيــن. ــًة تخفيــف تــرددات زل بداي

ــي رســالتهم أن  ــرس ف ــي أعضــاء الكونغ ويدع
محــاوالت إدارة أوبامــا الســابقة فــي بــدء مفاوضــات 
حــول هــذا النــوع مــن الســالح كانت تواجــه بمقاومة 
روســية وبالرغــم مــن عــدم توفــر ظــروف سياســية 
مــع  ملزمــة  وثيقــة  أو  رســمية  إلتفاقيــة  للتوصــل 

ــالتهم  ــيا يــرى الساســة األميركيــون فــي رس روس
لتيليرســون أن عليــه مناقشــة ســبل زيــادة شــفافية 

ــة وتطويرهــا. وضــع األســلحة النووي
مــن ضمــن مؤشــرات التراجــع األميركــي، تنبــؤ 
ــس  ــرال كيرتي ــا الجن ــي أوروب ــو ف ــوات النات ــد ق قائ
ــي  ــارس الحال ــن آذار م ــي التاســع م ســكاباروتي ف
بــأن وجــود الواليــات المتحــدة العســكري فــي أوروبــا 
ممكــن أن يُحــرَم فــي العــام 2025 مــن التفــوق علــى 
فــإن روســيا  روســيا وبحســب كالم ســكاباروتي 
خــالل ســبع ســنوات ســيمكنها منافســة القــوات 

ــة المجــاالت. ــي كاف ــة ف العســكرية األميركي
غواصــات روســية مســيرة وأضــاف جنــرال الناتــو 
” بالنظــر إلــى ســرعة التحديــث التــي يقومــون بهــا 
ال يمكننــا التباطــؤ فــي تطويــر قواتنــا المســلحة” 
مشــيرًا إلــى عمــل روســيا المســتمر للســيطرة علــى 
الطــرق والمنافــذ البحريــة فــي القطــب المتجمــد 
الشــمالي فيمــا الواليــات المتحــدة تتخلــف عــن 

التقــدم الروســي فــي هــذا اإلتجــاه.
ضغوطــات  رصــد  يمكــن  الصــدد  هــذا  فــي 
برلمانيــة إيجابيــة فــي الواليــات المتحــدة أشــار 
إليهــا رئيــس لجنــة العالقــات الدوليــة فــي المجلس 
كوساتشــوف: كونســطنتين  الروســي  الفدرالــي 

أشــهر  عــدة  بعــد  باألمــل  الموحــي  الخبــر   ”
اللهجــة  الشــديدة  الخطابــات  مــن  ســنوات  بــل 
مــن جانــب أعضــاء الكونغــرس األمريكــي وأعضــاء 
لحــد  وصلــت  روســيا  ضــد  الشــيوخ  مجلــس 
ــى  ــاك مؤشــرات عل ــات، هن ــات بقطــع العالق مطالب
وجــود ضغــط برلمانــي “إيجابــي” وليــس “ســلبي” 
ــا.”  ــى بلدن ــس عل ــي ، ولي ــس األمريك ــى الرئي ، عل
وتمنــى البرلمانــي الروســي حــدوث تطــور عاقــل 
فــي مجــال اإلســتقرار  األميركيــة  السياســة  فــي 

الجماعــي. واألمــن  اإلســتراتيجي 
اســلحة روســية متطورةقــد تكــون مــن بيــن 
ــن العجــز  ــب لحــرف األنظــار ع إجــراءات إدارة ترام
بوتيــن  أظهــره خطــاب  الــذي  األميركــي  النــووي 
التاريخــي/ الذهــاب لمفاوضــات وقمــة مــع كوريــا 
الشــمالية التــي تمتلــك بضعــة رؤوس نوويــة فقــط 
إدخرتهــا للحفــاظ علــى ســيادتها مــا قــد يؤثــر علــى 
لفــت  التــي  الصيــن  تمتلكهــا  التــي  القــوة  أوراق 
مراقبــون عــدم رضاهــا عــن تقــارب أميركــي كــوري 

شــمالي.
وفــي كل األحــوال تســجل هــذه المنــاورة فــي 
ســجل األخفاقــات األميركيــة إذ يــرى مراقبــون 
أفــول  المؤشــرات داللــة علــى بــدء  فــي تلــك 
القطبيــة  األحاديــة  األميركيــة  الهيمنــة  زمــن 
رغــم محــاوالت التغطيــة علــى فشــل سياســات 
واشــنطن وتراجــع نفوذهــا فــي أكثــر مــن مــكان ال 
ســيما الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا المنطقــة 
األميركيــة  للهيمنــة  تتســع  تعــد  لــم  التــي 

التقليديــة.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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دائمــًا كانــت الواليــات المتحــدة، وال ســيما عبــر صحافتهــا 
ــتها  ــل سياس ــة لفش ــباب الحقيقي ــي األس ــا، تخف ــز أبحاثه ومراك
وتقهقــر مكانتهــا، وكانــت دائمــًا تقــدّم فشــلها وتقهقرهــا برغبتهــا 
ــح  ــوة المصال ــة عــدم الخــوض فــي صراعــات ال تعكــس بق الذاتي
األميركيــة، ولــم تســّلم مــرة واحــدة، بــأّن هــذه التراجعــات والفشــل 
لهــا صلــة بحــدود القــوة األميركيــة وتــوازن القــوى القائــم فــي 
ســاحات المواجهــة. عندمــا قــرّرت االنســحاب مــن العــراق بعــد 
فشــل غزوهــا وتكبّدهــا خســائر كبيــرة، قدّمــت االنســحاب الــذي 
تــمّ عــام 2011 علــى أنــه رغبــة أميركيــة بعــد انتهــاء المهمــة وانتفــاء 
الحاجــة. علمــًا أّن الســجال فــي مراكــز األبحــاث وعلــى مســتوى 
ــه  ــر عن ــذي يعبّ ــى داخــل الكونغــرس األميركــي ال اإلعــالم، وحت
تشــكيل لجنــة بيكــر- هاملتــون، والتــي صاغــت اقتراحــات للخروج 
مــن العــراق، تضمّنــت أواًل اعترافــات بحــدود القــوة األميركيــة، 
وثانيــًا وضعــت اســتراتيجية للخــروج توحــي بتقهقــر وتراجــع 
القــوة والقــدرة األميركيــة. ولكــن باســتثناء هــذه المحاولــة كانــت 
ــدّث  ــة تتح ــالم األميركي ــائل اإلع ــة ووس ــًا اإلدارات األميركي دائم
عــن تراجــع وفشــل وتقهقــر السياســة األميركيــة بســبب نقــص 
اإلرادة والتصميــم علــى خــوض الصــراع أكثــر منــه إقــرارًا بحــدود 
القــوة األميركيــة وتــوازن القــوى الميدانــي مــع الخصــوم واألعــداء .

ــات المتحــدة  ــي الوالي ــه ف ــرف عن ــذي يُع ــوت« ال »ماكــس ب
بأنــه »زميــل رفيــع المســتوى لدراســات األمــن القومــي بمجلــس 
صحيفــة  فــي  مقــااًل  نشــر  األميركــي«  الخارجيــة  العالقــات 
ــن األســباب  ــى ع ــرة األول ــه للم »واشــنطن بوســت« تحــدث في

الجوهريــة فــي تفســير الفشــل والتقهقــر األميركــي، الــذي تســاءل 
مقــال نشــر فــي صحيفــة »بلومبيــرغ« عمــا إذا كان هــذا الفشــل 

ــورية«. ــي س ــي ف ــرن األميرك ــينهي الق »س
يقــول »بــوت« فــي مقــال تحــت عنــوان »إنقــاذًا للســوريين… 
مــن  الســابق  فــي  كان  إنــه  منتصــرًا«  يخــرج  األســد  دعــوا 
ــات  ــي الواســع لدعــم الجماع أنصــار التدخــل العســكري األميرك
المســلحة فــي ســورية، والعمــل علــى إســقاط النظــام فــي ســورية 
بالقــوة العســكرية األميركيــة. يقــول بــوت حرفيــًا »مــع أننــي 
كنــت علــى حــق قبــل ســت ســنوات أيّ فــي عــام 2012 إال أننــي 
لــم أعــد أعتقــد أّن هــذه النصيحــة يمكــن أن تكــون منطقيــة 
اآلن« لكــن لمــاذا؟ ليــس العتبــارات االعتــراف بخطــأ أو فشــل 
السياســة األميركيــة فــي ســورية، بــل كمــا يقــول بــوت شــخصيًا: 
»يرجــع ذلــك لحقيقــة أّن روســيا تدخلــت فــي ســورية عــام 2015، 
ــات المتحــدة ال تســتطيع مهاجمــة طائراتهــا مــن دون  وأّن الوالي
المخاطــرة بنشــوب حــرب بينهمــا« هــذه هــي المــرة األولــى التــي 
نشــهد مثــل هــذا االعتــراف، بــل أكثــر مــن ذلــك يقــول »اســتخدام 
القــوة الجويــة األميركيــة لمســاعدة أهالــي الغوطــة المحاصريــن 
قــد يجعلنــا نشــعر بالرضــا، لكنــه لــن ينقــذ األرواح. حتــى لــو 
تمكنــا مــن إســقاط طائــرة روســية، وهــو احتمــال مشــكوك فيــه، 
الســتخدام  ببســاطة  ســتلجأ  للنظــام،  المواليــة  القــوات  فــإّن 
المدفعيــة، وأنظمــة إطــالق الصورايــخ المتعــددة إلســقاط المدينــة، 
ــى  ــة إال إل ــل هــذه الحال ــي مث ــي ف ــؤدّي التدخــل األميرك ــن ي ول

ــاة أهــل الغوطــة الشــرقية«. ــة أمــد معان إطال

خطاب بوتين النووي وتردداته في واشنطن
 احمد الحاج علي

هذا هو السّيناريو المتوقَّع في عفرين وجوارها... 
عبد الباري عطوان

مِنطقــة آمنــة فــي عُمــق 50 كيلومتــرًا إلعــادة 
األمــر  ســوري،  الجــيء  مِليــون   3.5 تَوطيــن 
الــذي َقــد يُفسَّــر علــى أنّــه تَخفيــض لسَــقف 
مُباشِــر  وَغــزَل غيــر  والمَطالِــب،  التوّقعــات 

ــادة الســوريّة. للقِي
حِلــف “الناتــو” لــن يَتجــاوب مُطلًقــا مــع 
هــذه،  اليائِســة  أردوغــان  الرئيــس  ِنــداءات 
والتدخّــل لحِمايــة حُــدود ِبــالده مِثلمــا َطلــب، 
ريقــةِ نفســها التــي تَعاطــى  ويَتصــرّف بالطَّ
فيهــا االتّحــاد األوروبــي مــع َطلــب العُضويّــة 
التُّركــي، فتركيــا دولــٌة مُســلمة فــي حِلــفٍ 
وعُضويّتهــا  أبيــض،  مَســيحيٍّ  غربــيٍّ 
ــك  ــاِردة، وتَفكي ــرب الب ــقوط الحَ ــقطت ِبسُ سَ
االتّحــاد الســوفييتي، وتَبخُّــر حِلــف “وارســو”.

ِوفــق  تركيــا  مــع  يتعاطــى  الناتــو  حِلــف 
مَنظومــة “الكفيــل”، أو الســيد والعَبــد، فعلــى 
العَبــد أن يُلبِّــي أوامــر الســيد دون أيِّ ِنقــاش، 
تركيــا  َفعلتــه  مــا  وهــذا  بالُفتــات،  يَقبــل  وأن 
عندمــا لبّــت دعــوة قِيــادة الحِلــف بالتدخّــل 
إلــى  والبَلقــان،  والصومــال  أفغانســتان  فــي 
ــان  ــان اللَّت ــا الدَّولت ــا وهُم ــب ســورية وليبي جان
لــم يتحــدّث عنهمــا أردوغــان فــي الخِطــاب 

نَفِســه.
واألوروبيــون  العَــرب  وحُلفاؤهــا  أمريــكا 
هُــم الذيــن ورّطــوا تركيــا فــي هــذهِ المِصيــدة 
باألكــراد  اسْــتبدالها  وقــرّروا  الســوريّة، 
عَليــه  االعتمــاد  يُمكِــن  مَوثــوق  كحَليــفٍ 
كمِحــور أساســي الســتراتيجيّة الغَــرب فــي 
الشــرق األوســط، ولهــذا تَمنــع أمريــكا تركيــا 
الُفــرات،  التمــدُّد شَــرق  وســورية مَعًــا مــن 
ــوزة”  ــاز “المَحج ــط والغ ــات النِّف ــث احتياط حي
َطــور  فــي  باتَــت  التــي  الُكرديّــة  للدَّولــة 
البَلديــن  أراضــي  حِســاب  وعلــى  التَّكويــن، 

األولــى. بالدَّرجــةِ 
تركيــا كانــت بالنِّســبة إلــى الغَــرب حاِجــزًا 
أوروبــا،  إلــى  للمُســلمين  تدفُّــق  أي  لصَــد 
الــدَّور  وانْتهــى هــذا  أو عَســكريًّا،  سياســيًّا 
“الرَّايــة  أردوغــان  الرئيــس  رفــع  أن  بمُجــرّد 
الُقــوّات  بوصــول  ــر  تُذكِّ التــي  العُثمانيّــة” 
إلــى فيينــا بعــد اجتياحِهــا بُلغاريــا  التركيّــة 

البَلقــان. دُول  وبَعــض  ورومانيــا 
فــي  سَــتُعَقد  التــي  الثالثيّــة  القِمّــة 
مَطلــع  اســطنبول  فــي  أردوغــان  ضِيافــة 
الرئيســين  وِبحُضــور  المُقِبــل  الشَّــهر 

اعتراف أميركي غير مألوف
 حميدي العبداهلل

ــن  ــي حس ــن، واإليران ــر بوتي ــي فالديمي الروس
روحانــي، ربّمــا تكــون ُفرصــًة لمُراجعــة تُركيّــة 
ــُكل أخطــاء الســنوات العِجــاف  اســتراتيجيّة ل
ــبع الماضيــة، واالنْطــالق نحــو سِياســات  السَّ
وتَحالفــات جديــدة أبــرز عَناوينهــا االنِْســحاب 

مــن حِلــف “الناتــو”.
ســورية  فــي  تركيــا  وٍرطــوا  األمريــكان 
لِمَنعهــا مــن التوجّــه شَــرًقا إلــى حواضِنهــا 
الطبيعيّــة، ودون االعتــراف ِبهــا عُضــوًا “أصيــل” 
فــي حِلــف “الناتــو” والنَّــادي األوروبــي األبيــض، 
الهَــدف األمريكــي تَحّقــق بالكامِــل، وجَــرى 
تَدميــر ســورية وزعزعــة أمــن واســتقرار تركيــا، 
والديمغرافيّــة،  الترابيّــة  وحدتيهــا  وتَهديــد 
ولهــذا لــن تَِجــد صَرَخــات وِنــداءات االسْــتغاثة 
للرئيــس أردوغــان التــي وجّههــا إلــى حِلــف 

“الناتــو” أي صَــدىً، أو تجــاوب بالتَّالــي.
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