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واليــة  أجــواء  فــي  الغيــوم  تتلبّــد 
ــى  ــم يمــِض عل ــذي ل الرئيــس ترامــب ال
دخولــه البيــت األبيــض أكثــر مــن ســبعة 
شــعبيته  تســجل  حيــن  فــي  أشــهر، 
ــم  ــالفه. فل ــة بأس ــيا مقارن ــا قياس انخفاض
جامعــة  لغــة  اآلن  حتــى  ترامــب  يجــد 
يخاطــب بهــا جميــع األميركييــن، كمــا لــم 
يفلــح مستشــاروه والمتحدثــون باســمه 

فــي مواجهــة ســيل االنتقــادات.
ــد  ــر بع ــت أكث ــب تراجع فشــعبية ترام
واعتــراض  العنصرييــن  الــى  انحيــازه 
غالبيــة مــن األميركييــن علــى أســلوبه 
ــن  ــف اليمي ــع حــوادث عن ــل م ــي التعام ف
ترامــب  تصريحــات  وأثــارت  المتطــرف. 
الجــدل حــول أعمــال العنــف العنصريــة 
فيهــا  قــال  والتــي  شارلوتســفيل،  فــي 
الذيــن  وهــؤالء  شــر،  "العنصريــة  إن 
يتســببون فــي العنــف باســمها مجرمــون 
وعصابــات، بمــا فــي ذلــك كــو كلوكــس 
كالن والنازيــون الجــدد والمنــادون بســمو 
ــات  ــن جماع العــرق األبيــض وغيرهــم م
نحبــه  مــا  كل  تبغــض  التــي  الكراهيــة 

كأميركييــن".
قائمــة  العنصريــة  الجماعــات  وهــذه 
األبيــض  العــرق  تفــوّق  شــعار  تحــت 
فــي الواليــات المتحــدة، وتنقســم إلــى 

أشــهرها: عــدة  منظمــات 
-اليميــن البديــل، ســبب التســمية هــو 
تمييزهــم عــن باقــي الحــركات اليمينيــة، 
وهــي مجموعــة مــن المعتقــدات اليمينيــة 
ــرادا  المتشــددة، التــي تضــم جماعــات وأف
ــة  ــون الهوي ــم حــول ك تتمحــور معتقداته
قــوى  مــن  لهجــوم  تتعــرض  البيضــاء 
اســتخدام  عبــر  المتعــددة  الثقافــات 
المحابــاة السياســية والعدالــة االجتماعيــة 

بغــرض تقويــض البيــض وحضارتهــم.
أقــدم  مــن  كالن:  كلوكــس  -كــو 
وأبــرز الجماعــات البيضــاء المتطرفــة، إذ 
تأسســت فــي كانــون األول 1865، هــذه 
الجماعــة بنــت ســمعتها علــى تخويــف 
بضربهــم  البــالد  جنوبــي  فــي  الســود 
وقتلهــم هــم والبيــض المتعاونيــن معهــم، 
إضافــة إلــى مهاجمــة اليهــود والمهاجريــن 

والكاثوليــك.
ــو  ــأن "ك ــأنهم ش ــرؤوس ش ــو ال -حليق
كثيــرة  منظمــات  فــإن  كالن"،  كلوكــس 
ــرؤوس"،  ــي ال ــواء "حليق تنضــوي تحــت ل
ويجمعهــم عامــة إيمانهــم بتفــوّق العــرق 
للمحافظــة  العنــف  وممارســة  األبيــض، 

ــوّق. ــذا التف ــى ه عل
ــة  ــداد للثقاف ــون الجــدد هــم امت -النازي
ألمانيــا عــام  التــي نشــأت فــي  النازيــة 
بروابــط  لهــا  تمــت  ال  كانــت  وإن   ،1933

عضويــة، عقيــدة هــذه الجماعــة النازيــة 
"نحــن  عبــارات:  فــي  تلخيصهــا  يمكــن 
نعتقــد بأنــه ال يمكــن للمجتمــع المتعــدد 
يمكــن  وال  صحيــا،  يكــون  أن  األعــراق 

ــن  ــم تك ــا ل ــدة م ــة جي ــون الحكوم أن تك
مســؤولة بالكامــل عــن عــرق واحــد، إن 
تدهــور أميــركا الحالــي ينبــع مــن فقــدان 
التجانــس والوعــي العرقــي، ومــا ترتــب 
علــى ذلــك مــن عــزل مواطنينــا )البيــض(".

المنتقديــن  مــن  كثيــرون  ويحمّــل 
ترامــب نفســه المســؤولية عــن ارتفــاع 
متشــجعين  العنصرييــن  أصــوات 
بخطابــه القائــم علــى كراهيــة األقليــات 
المســلمين.  ســيما  وال  والمهاجريــن، 
مؤخــرًا   ظهــرت  ذلــك   إلــى  باإلضافــة 
بــأن  تجمــع  تــكاد  وتنبــؤات  تكهنــات 
الرئاســية،  واليتــه  يكمــل  لــن  ترامــب 
العمــل  فــي  خبــرة  ألي  الفتقــاره  نظــرا 
الحكومــي، وألي مشــروع سياســي جــاد 
ــرض  ــى عكــس أســالفه. وتع وواضــح، عل
األصدقــاء  قبــل  مــن  ســلوكه النتقــادات 
بالمنظومــة  يدفــع  ألنــه  الخصــوم  قبــل 
الدســتورية إلــى الدمــار، وألنــه لــم يفهــم 
األميركيــة.  المنظومــة  تعمــل  كيــف 
ويتوقــع مراقبــون إمــا لــن يكمــل واليتــه أو 
ــه فــي العــام 2020، مــع كل  ــن يعــاد انتخاب ل
ــي  ــت األبيــض وف ــي البي ــط ف هــذا التخب

والخارجيــة. الداخليــة  سياســته 
وظهــرت تنبــؤات بقــرب رحيــل ترامــب 
عــن منصبــه مــن أقــرب النــاس إليــه، وهــو 
كاتــب مذكراتــه الشــخصية توني شــوارتز 
الــذي قــال: "رئاســة ترامــب انتهــت فعليــا، 
ــي الرئاســة  ــي ف وسأســتغرب جــدا إذا بق
حتــى نهايــة العــام. األرجــح أنه سيســتقيل 
بحلــول الخريــف إن لــم يكــن قبــل ذلــك".

تنفيــذ  فــي  ترامــب  فشــل  فقــد   
ــون  ــل: اإلطاحــة بقان ــرارات أساســية مث ق
قــرار  وبأخــذ  الصحــي،  كيــر"  "أوبامــا 
مــع  جدارعــازل  لبنــاء  الكونغــرس  مــن 

باإلضافــة  الجنوبيــة،  الجــارة  المكســيك 
االتفــاق  "تمزيــق"  عــن  تراجعــه  إلــى 
النــووي مــع إيــران كمــا ســبق ودعــا، فضــال 
عــن وقــوف القضــاء فــي وجهــه عندمــا 

أمــر بمنــع دخــول الالجئيــن والمهاجريــن 
المســلمين، هــذا فضــال عــن التحقيــق 
ــم  ــي مزاع ــه ف ــؤولي إدارت ــع مس ــه وم مع
تأثيــر موســكو علــى االنتخابــات الرئاســية 

. لمصلحتــه
ــي  ــة فه ــة ترامــب الخارجي ــا سياس أم
الــى  يفتقــر  ألنــه  بالتخبــط،  تتصــف 
غمــوض  ويعتريهــا  والحســم  الوضــوح 
ــي  ــا حصــل ف ــض كم ــا تناق ــردد وأحيان وت
مقاربــة األزمــة القطريــة، وفــي التدخــل 
فــي الحــرب الســورية، وفــي إدارة الصــراع 
الفلســطيني - اإلســرائيلي، وفــي العالقــة 
مــع روســيا، وفــي المواجهــة مــع كوريــا 
العالــم مؤخــرُا  فاجــأت  التــي  الشــمالية 
ــوة،  ــة وعــروض ق ــه بتجــارب نووي وصدمت
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  اضطــرت 
أولوياتــه  ترتيــب  إعــادة  الــى  ترامــب 
الخارجيــة ليتقــدم الملــف الكــوري الــى 
ملــف  حســاب  علــى  الصــدارة  موقــع 
الشــرق األوســط وضمنــا الملــف الســوري.

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  حــاول 
ترامــب اســتخدام نبــرة حربية فــي خطابه 
ــا الشــمالية بتهديــده إياهــا، فــي  مــع كوري
جملــة أصبحــت شــهيرة "بالغضــب والنــار". 
هــذا  تصريحــه  أن  آب   23 فــي  واعتبــر 
ــدأ  ــغ - أون "ب ــم جون ــاره إذ ان كي ــى ثم آت
يحترمنــا"، لكــن مــا لبــث الزعيــم الكــوري 
الشــمالي أن أطلــق بعيــد أيــام فقــط مــن 
تهديــد ترامــب صاروخــا باليســتيا حلــق 
فــوق اليابــان، أتبعــه بالتجربــة النوويــة 
السادســة لبــالده واألولــى لهــا علــى قنبلــة 
رأســا  اســتخدامها  يمكــن  هيدروجينيــة 

حربيــا للصــاروخ الباليســتي.
الطبيعــة  ذات  الكوريــة،  التحــركات 
ومســتواها،  وتيرتهــا  فــي  المتصاعــدة 

بــدأت تفــرض مقاربــة أكثــر جديــة للملــف 
الكــوري الشــمالي، انبــرى إليهــا الكثير من 
ــة،  ــز األبحــاث الغربي ــي مراك ــن ف المحللي
والذيــن باتــوا يتحدثــون عــن مــأزق جــدي 
تواجهــه الواليــات المتحــدة، ال يكمــن فــي 
التجــارب العســكرية التــي تجريهــا بيونــغ 
يانــغ، علــى اختــالف أشــكالها ومســتوياتها 
ــة إدارة الصــراع  ــل فــي منهجي فحســب، ب
مــن قبــل كيــم جونــغ أون، والتخبــط فــي 

ــد ترامــب. رد الفعــل مــن قبــل دونال
علــى  أيضــًا  يســحب  التخبــط  هــذا 
ــة  ــد مراجع ــي، فبع ــووي اإليران ــف الن المل
دامت خمســة شــهور، وضعت إدارة ترامب 
اســتراتيجية  علــى  األخيــرة  اللمســات 
للتعامــل مــع طهــران ســتُعلن قبــل نهايــة 
لنشــاطاتها  التصــدي  وتتضمــن  الشــهر، 
اإلقليميــة والموقــف حيــال االتفــاق النــووي 
المُبــرم معهــا. ورجحــت مصــادر قريبة من 
اإلدارة أن تشــمل االســتراتيجية خطــوات 
الحتــواء نفــوذ طهــران فــي ســوريا والعراق، 
العســكرية  العمليــات  اســتكمال  بعــد 
األكبــر  والجــزء  "داعــش".  تنظيــم  ضــد 
للتصــدي لطهــران سيســتهدف نشــاطاتها 
فــي مضيــق هرمــز، وفــي وقــف شــحنات 
أو  ســيناء  إلــى  أو  للحوثييــن  األســلحة 
قطــاع غــزة، ومســاعدة البحريــن فــي كبــح 

ــي. ــوذ اإليران النف
األميركييــن  المســؤولين  أحــد  وقــال 
كانــت  لنــا  بالنســبة  الرئيســية  "القضيــة 
إقنــاع الرئيــس بعــدم التخلــي عــن االتفــاق 
ترامــب  مستشــاري  وأغلــب  النــووي". 
لألمــن القومــي يؤيــدون البقــاء فــي االتفاق، 
وهــو أيضــا موقــف دول عربيــة وإقليميــة فــي 
الشــرق األوســط، رغــم وجــود تحفظــات 

علــى مــدى امتثــال إيــران لالتفــاق.
باختصــار، الرئيــس ترامــب فــي وضــع 
يركــز  لــم  فهــو  مســتقر،  غيــر  داخلــي 
أوضــاع إدارتــه التــي مــا زالــت تتخبــط 
باالســتقاالت واإلقــاالت، ولــم يجــد طريقــا 
لعالقــة منتجــة ومســتقرة مــع الكونغــرس 
ولــم يتمكــن مــن احتوائــه وتطويعــه، ومــا 
زاد "الطيــن بلــة" وقــوف الكونغــرس ضــده 
الكونغــرس  وبــدا  عليــه.  قيــود  وفــرض 
الخارجيــة.  الرئيــس  لسياســة  مقيِّــدا 
بمتاعــب  الداخلــي  "االنشــغال"  وهــذا 
وتحديــات بــات عامــال ســلبيا مؤثــرا علــى 
الدوليــة،  ومصداقيتــه  ترامــب  سياســة 
ــري  ــراع عنص ــتيقاظ" ص ــه "اس ــف إلي أضي
مكبــوت، ترامــب طــرف فيــه، ومــع اشــتداد 
التوتــر داخــل المجتمــع األميركــي غيــر 
بــالد  ســتعيش  ربمــا  المتجانــس، 
"حــرب  شــبح  والديمقراطيــة  الحريــات 

أهليــة بــاردة".

الحوار مع دمشق "بين أوهام البعض وخسائر الراعي االقليمي"
حسن سالمة

تمسُّــك البعــض فــي لبنــان بــدءًا مــن "القــوات اللبنانيــة" الــى أطــراف اخــرى مثــل تيــار المســتقبل بعــدم 
فتــح حــوار مــع ســوريا، العــادة النازحيــن الســوريين، يطــرح عالمــات اســتفهام حــول خلفيــات واســباب هــذا 

التعنــت، مــع ان الدولــة الســورية منفتحــة علــى كل مــا يخــدم لبنــان ومصلحــة اهلــه بــكل فئاتهــم .
لذلــك، فهــذا االصّــرار يطــرح األســئلة التاليــة: هــل ان ســوريا متضــررة مــن عــدم فتــح الحــوار؟ ومــن 
المســتفيد مــن ذلــك؟ ولمــاذا يصّــر البعــض علــى "طمــر الــرؤوس فــي الرمــال" وعــدم االعتــراف بالحقيقــة 

وباالخــص مــا يخــدم مصلحــة وطنهــم؟.
بدايــة، يقــول زوار العاصمــة الســورية ان الفتــرة االخيــرة شــهدت تحســنا فــي تســوية بعــض الملفــات 
المشــتركة او علــى االقــل فتــح حــوارات بيــن العديــد مــن الجهــات المعنيــة، فــي ظــل موقــف قريــب مــن 
االيجابيــة مــن جانــب رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري، فالحريــري وان كان يعتــرض فــي العلــن علــى 
تنشــيط حركــة التواصــل، لكنــه يعتمــد بشــكل او بآخــر سياســة التطنيــش الدراكــه ان هنــاك متغيــرات 
كبــرى حصلــت فــي المنطقــة والعالــم علــى وقــع االنجــازات التــي يحققهــا الجيــش الســوري والحلفــاء فــي 

وجــه الحــرب الكونيــة التــي فتحــت ضــد الدولــة الســورية.
ويوضــح هــؤالء الــزوار ان القيــادة الســورية ال تتوقــف عنــد اعتراضــات البعــض فــي لبنــان علــى اعــادة 

تطبيــع العالقــات العتبــارات عــدة اهمهــا اآلتــي :
1- ان هنــاك تمثيــال دبلوماســيا بيــن البلديــن ومعنــى ذلــك ان الجهــات المعترضــة - ارادت او لــم تــرد 
- فهــي تعتــرف بالنظــام فــي ســوريا، يضــاف الــى ذلــك ان هنــاك معاهــدة االخــوة التــي تنظــم العالقــات 

بيــن البلديــن .
2- ان الحكومــة والدولــة فــي ســوريا ليســا بحاجــة لحــوار مــع هــذه االطــراف المعترضــة، الن مثــل هــذا 
الحــوار ال يقــدم وال يؤخــر بالنســبة للنظــام الســوري، فالمجتمــع كلــه يعتــرف بهــذا النظــام، يضــاف الــى 
ذلــك ان ســوريا انتصــرت فــي حربهــا ضــد الحــرب الكونيــة التــي اطلقــت ضدهــا، وكل مؤسســاتها تعمــل 

بشــكل عــادي حتــى فــي المناطــق التــي ال يــزال يســيطر عليهــا المســلحون.
ورغــم ذلــك، يشــير الــزوار الــى أن المســتفيد االكبــر مــن تطبيــع العالقــات، هــو لبنــان وليــس ســوريا، 
ليــس فقــط بمــا يتعلــق باعــادة النازحيــن، بــل فــي كل الملفــات المشــتركة او العالقــة بيــن البلديــن، ومــن 
هــذه الملفــات علــى ســبيل المثــال مــا يمكن ان يســتفيد منه لبنان على مســتوى حركــة الترانزيت باتجاه 
الــدول العربيــة بعــد فتــح المعابــر بيــن ســوريا وكل مــن العــراق واالردن فــي االســابيع المقبلــة، وبالتالــي 

عالقــة  لــه  مــا  كل 
المنتجــات  بتصديــر 
الــى  اللبنانيــة، يضــاف 
ــة  ــه عالق ــا ل ــك كل م ذل
ســوريا  اعمــار  باعــادة 
الملفــات  وعشــرات 

االخــرى.
هــؤالء  ويضيــف 
اصــرار  ان  الــزوار 
علــى  المعترضيــن 
النازحيــن  قضيــة  حــل 

ــي ســوريا ســتكون  ــار الحــل السياســي ف ــى انتظ ــرب او حت ــم المتحــدة او الغ ــى االم ــان عل ــر الره عب
نتيجتــه الوحيــدة تحميــل لبنــان المزيــد مــن االعبــاء علــى مســتويات مختلفــة بــدءًا مــن االعبــاء الماليــة 
ــة، فــي وقــت بــات هنــاك مناطــق واســعة تنعــم باالمــن فــي ســوريا وباالمــكان اعــادة اعــداد  واالقتصادي
كبيــرة مــن النازحيــن الــى بالدهــم. كمــا ان انتظــار الحــل السياســي ال يعنــي انــه ســيكون هنــاك عــودة 
البلديــن. بيــن  الحــوار  فتــح  االحــوال  فــي كل  تتطلــب  المســألة  ان هــذه  بــل  للنازحيــن  فوضويــة 
ــدون  ــزوار يعي ــوار، فال ــض الح ــى رف ــض عل ــرار البع ــق باص ــر، المتعل ــؤال االخ ــق بالس ــا يتعل ــا بم ام

الموضــوع لالعتبــارات االتيــة :
_ االعتبــار االول: ان هنــاك نوعــا مــن الشــعبوية فــي طــرح هــذه المواقــف، فهــؤالء يدركــون ان 
ــي وهــم ان  ــه يعيشــون ف ــوات" وحزب ــة الســورية، فرئيــس "الق ــر شــيئا بالنســبة للدول مواقفهــم ال تغي
هــذه المواقــف قــد تحســن حضورهــم الشــعبي علــى حســاب االخريــن، خصوصــا بعــد تعرضهــم لخســارة 
كبيــرة نتيجــة انتصــار الجــرود. كمــا ان البعــض فــي "المســتقبل" صعــق مــن جــراء انتصــار المقاومــة فــي 
الجــرود وفــي الداخــل الســوري، بــل ان هــذا البعــض بــدءا مــن فــؤاد الســنيورة يدفــع لمحاصــرة رئيــس 

تيارهــم ســعد الحريــري .
ــة  ــرات اقليمي ــوا يعيشــون فــي اوهــام حصــول متغي ــار الثانــي: ان هــؤالء المعترضيــن ال زال _ االعتب
ودوليــة لمصلحــة المشــروع االميركــي - الســعودي المرتبــط بكيــان العــدو االســرائيلي، مــا يعيــد تحســين 
اوضاعهــم والحــد مــن خســائرهم فــي المرحلــة المقبلــة، مــع ان هــذا المشــروع تعــرض لهزائــم كبــرى 
فــي الســنوات الماضيــة، ويكفــي مــا اصــاب راعيتهــم االقليميــة الســعودية مــن هزائــم فــي ســوريا والعــراق 

واليمــن.

ديــر  عــن  الحصــار  فــك  معركــة  بــدء  مــع 
الدفــاع  معســكر  ان  بــدا  واســتعادتها  الــزور 
االخيــرة ضمــن  االساســية  المعركــة  بــدأ  قــد 
االســتراتيجية  المعالــم   – المعــارك  تصنيــف 
ــا  ــا ودوره ــورية ووحدته ــن س ــاع ع ــرى للدف الكب
االســتراتيجي، حيــث إن نجاحــه فيهــا وبعــد 
ــة  ــة واالســتراتيجية التراكمي االنجــازات العمالني
المعتــدي  المعســكر  تجريــد  يعنــي  الســابقة 
النتيجــة  علــى  التأثيــر  قــدرة  اميركيــة  بقيــادة 
ورقــة  مــن  تجريــده  عبــر  للمواجهــة  النهائيــة 
ــر  اساســية هامــة تتصــل بالحــرب عامــة وبمصي

واداتهــا خاصــة.  اميــركا  "داعــش" صنيعــة 
هــذه  تمنــع  ان  اميــركا  حاولــت  لهــذا  و 
المعركــة وتدخلــت بطيرانهــا لقطــع الطريــق علــى 
القــوى الســورية وحلفائهــا مــن النجــاح فيهــا ثــم 
تحســبت ألمــر خســارتها عبــر االمســاك بــاوراق 
اربــع عولــت عليهــا لتحفــظ مــاء وجههــا ولتفــرض 
او  الحــل  صياغــة  فــي  مؤثــرا  شــريكا  نفســها 
الخــروج مــن الميــدان ببعــض جوائــز ترضيــة 
تنالهــا عبــر الضغــط علــى الحكومــة الســورية 
وحلفائهــا بهــذه االوراق. فمــا هــي هــذه االوراق 
وهــل ســتتمكن اميــركا مــن تحقيــق اهدافهــا 

عبرهــا ؟ .
1 ( نبــدأ اواًل بالورقــة الكرديــة، حيــث تتمســك 
اميــركا بدعــم االكــراد فــي الشــمال الشــرقي 
الســوري لتنفيــذ مشــروع ذاتــي انفصالــي يعيــد 
مســالة وحــدة االرض الســورية مجــددا للواجهــة. 
وفــي هــذا نقــول ان معالجــة هــذا االمــر ليســت 
عســيرة علــى ســورية وحلفائهــا انطالقــا مــن 
واقــع الميــدان والديمغرافيــة والمحيــط معــا. الن 

االكــراد ان لــم يســتجيبوا للمســاعي االقليميــة ال 
بــل والضغــوط االقليميــة سياســيا ويتوقفــوا عــن 
ــة كبــرى بحجــم وحــدة ســورية  التالعــب بقضي
رســميا  ســوريا  موقفــا  ينتظــروا  ان  فعليهــم 
كبيــر  محــور  مــن  ومدعومــًا  صارمــا  وشــعبيا 
اقليميــة مؤثــرة، يمنعهــم مهمــا كانــت  وبيئــة 
االنفصالــي،  مشــروعهم  تنفيــذ  مــن  االثمــان 
فســورية التــي قاتلــت فــي اصعــب الظــروف مــن 
اجــل وحدتهــا وفــي ظــل موازيــن قــوى لــم تكــن 
فــي بعــض المراحــل لصالحهــا وانتصــرت لــن 
تتســامح مــع اي عمــل يفســد وحدتهــا وامنهــا، 
التــي وجهــت  المحــدودة  الضربــة  وقــد تكــون 
الــى بعــض طالئــع »قســد« فــي ريــف ديــر الــزور 
رســالة اوليــة ســيتبعها االعظــم ان لــم يفهــم 
ــون  ــا يأمل ــا م ــراد يومه ــن يجــد االك ــا ول مضمونه

ــركا.  ــن امي م
2 ( ثانيــا ورقــة ادلــب ومنطقتهــا وريفهــا: غالبــا 
مــا روجــت اميــركا ان ادلــب لــن تعــود الــى ســلطة 
الدولــة اال بشــروط معســكر العــدوان وعــززت 
اشــاعات اميــركا هــذه الوضــع الــذي انقلبــت اليــه 
ادلــب تحــت ســيطرة االرهابييــن بعــد ان اظهرت 
والمســلحة  االرهابيــة  للجماعــات  ملجــأ  بانهــا 
ــوري.  ــل الس ــي الداخ ــا ف ــر معاركه ــا تخس عندم
ثــم كان حديــث عــن قــوة اطلســية تركيــة تتجــه 
ــة  ــوان محارب ــا تحــت عن ــب للســيطرة عليه الدل

االرهــاب. لكــن هــذه الخطــط ســقطت كلهــا فــي 
الواقــع ثــم جــاءت اليــوم مخرجــات )آســتانة 6( 
لتعلــن ادلــب منطقــة منخفضــة التوتــر يراقــب 
مناطــق  رعايــة منظومــة  ثالثيــة  فيهــا  الوضــع 

ــران( فــي جــزء، وفــي  ــر )روســيا واي خفــض التوت
ــن روســيا  ــة م ــة ومتابع ــا بضمان ــر تركي ــزء اخ ج
ــي  ــود الترك ــكل الوج ــول دون ان يش ــران تح واي
المؤقــت اي مــس بوحــدة االراضــي الســورية او 
تشــكل هيمنــة تركيــة او قيــام مشــروع تركــي 
المهمــة  هــذه  وتكــون  المنطقــة.  فــي  ذاتــي 
التركيــة الجديــدة بمثابــة تحويــل دور تركيــا مــن 

داعــم لالرهــاب الــى شــرطي مؤقــت لمواجهتــه، 
ــت  ــا ونكث ــت تعهداته ــا او خان ــدرت تركي ــإن غ ف
بهــا او أخفقــت وقصــرت فانهــا ســتطرد وتســتبعد 
كليــا عــن الملــف. وبهــذا تكــون ادلــب منخفضــة 

مــن  االنتقــال  تؤمــن  وســيطة  مرحلــة  التوتــر 
االمــن المختــل باالرهــاب الــى االمــن الحقيقــي 
بيــد ســورية شــرعية وبالنتيجــة تكــون اجهاضــا 

ــة.  ــة للمنطق ــة المخطط ــة االميركي للورق
القواعــد  مــن  االرخبيــل  ورقــة  ثالثــا   )  3
العســكرية االميركيــة العشــرة التــي اقيمــت فــي 
ــن الشــمال  ــد شــرقي ســورية م ســورية وتحدي

ــة "داعــش":  ــوان محارب ــوب تحــت عن ــى الجن ال
ــود  ــذا الوج ــان ه ــاول ان توحــي ب ــركا تح ان امي
مؤقــت ومرتبــط بالحــرب علــى االرهاب وســورية، 
ــان  ــا ب ــم قناعتن ــذا رغ ــدق اآلن ه ــد ان نص ونري
اميــركا تضمــر شــيئا اخــر. لكــن وبمــا ان االرهــاب 
فــي ســورية دخــل االن مرحلــة التصفيــة وبالتالــي 
فــإن مبــرر وجــود تلــك القواعــد ســينتفي مــع 
اجتثــاث االرهــاب وقــد يكــون مــا يحضــر بيــن 
ــا  ــه م ــف، في ــدة التن ــركا الغــالق قاع روســيا وامي
يــدل علــى امكانيــة معالجــة تلــك القواعــد بهــذه 
الصيغــة فــان لــم تــف اميــركا بوعدهــا فعليهــا ان 
تنتظــر موقفا ســوريا منســجما مع االســتراتيجية 
الســورية العليــا التــي حكمــت الســلوك الســوري 
طيلــة ســبع ســنين مــن مواجهــة العــدوان، وطبعــا 
يؤازرهــا حلفاؤهــا فيــه وقــد عبــر بيانهــم عــن 
الكثيــر فــي هــذ الشــأن ووجــه رســالة قاطعــة بــه. 

والعامــل  الغربــي  الجنــوب  ورقــة  رابعــا   )  4
االســرائيلي . قــد تكــون هــذه الورقــة لعبــت فــي 
مرحلــة مــن المراحــل دورا ذا تاثيــر مهــم فــي 
ــارات  ــد االنتص ــوم وبع ــا الي ــرب، ام ــات الح مجري
التــي حققهــا الجيــش  الكبــرى  االســتراتيجية 
العربــي الســوري مــن حــدود االردن ثــم صعــودا 
الــى الحــدود مــع لبنــان، فــان تلــك الورقــة باتــت 
خاويــة جوفــاء، وهنــا نذّكــر بمــا ورد فــي بيــان 
غرفــة عمليــات الحلفــاء المدافعيــن عــن ســورية 

والــذي اعلــن قبــل يوميــن وذكــر فيــه بشــكل 
مقصــود مــا يغضــب "اســرائيل" الخارجــة لتوهــا 
ــب  ــت تطال ــي كان ــاورة فاشــلة وهــي الت مــن من
ــة  ــن منطق ــاء ســورية م ــى خــروج حلف ــح عل وتل
وحــدود  الجــوالن  عــن  بعيــدا  كلــم   60 بعمــق 
االردن، فجــاء البيــان ليؤكــد علــى وجــود هــؤالء 
الحلفــاء وســماهم باالســم وفــي هــذا رد اكثــر 
ــان ســورية  ــر ب ــه االم ــن يعني ــى م ــن كافٍ عل م
لهــا،  يقــرر  بــان  تقبــل  ان  يمكــن  وال  تقــرر 
ــون كمــا تريــد هــي وليــس كمــا  وحلفاؤهــا يعمل

تريــد اميــركا و"اســرائيل"!. 
الرئيســية  المعــارك  ان  نــرى  وهكــذا 
االنتهــاء  مــع  تنتهــي  الكبــرى  االســتراتيجية 
فيهــا  ســيدفن  التــي  الــزور  ديــر  معركــة  مــن 
الجيــش  اقــدام  العدوانــي وتدوســه  المشــروع 
العربــي الســوري والحلفــاء وهــم يتوجهــون الــى 
التــي  المياديــن والبوكمــال، امــا االوراق االربــع 
ذكرناهــا وتظــن اميــركا ان بامكانهــا لعبهــا فانهــا 
لــن تجــدي االميركــي نفعــا بعــد ان حضّــر لــكل 
ورقــة مــا يناســبها مــن عــالج وبهــذا نكــون فعليــا 
قــد دخلنــا فــي مرحلــة مــا بعــد ســقوط العــدوان 
ــن  ــي عناوي ــا بق ــة، وم ــون االزم ــن أت والخــروج م
ــو  ــي وه ــوان االساس ــت العن ــدرج تح ــة تن جزئي
مرحلــة تصفيــة العــدوان وآثــاره والتحضيــر إلعــادة 
ــه  ــيل علي ــارج يس ــاب الخ ــدا لع ــذي ب ــار ال اإلعم
عــن  للدفــاع  مــن حــارب  بــان  يــدري  ان  دون 
ســورية هــو مــن ســيتولى أمــر إعمارهــا ومــن 
ــة  ــل ثق ــون مح ــن يك ــا ل ــدوان عليه ــارك بالع ش
لتولــي شــؤون العمــران الن مــن حفــر القبــور 

لــن يكــون أهــاًل لبنــاء الــدُور والقصــور. 
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