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كيف سيواجه األميركيون عملية تحرير 
الجنوب السوري؟

شارل ابي نادر
مــن الواضــح أن الجيــش العربــي الســوري وضــع منــاورة اســتكمال تحريــر الجنــوب 
ــاورة   ــى مــن هــذه المن ــة االول ــي المرحل ــز ف ــث تترك ــي، وحي ــذ العمل الســوري موضــع التنفي
ــاف درعــا  ــي أري ــكاز األساســية للمســلحين ف ــاط االرت ــى نق ــة عل ــة والمدفعي ــه الجوي تغطيت
ــة  ــدة مهاجم ــن قاع ــًا م ــيين انطالق ــن رئيس ــى محوري ــل عل ــه يعم ــدو أن ــررة، يب ــر المح غي
واســعة فــي ريــف الســويداء الغربــي، تمتــد بعــرض يتجــاوز الـــ 20 كلــم، علــى جبهــة عريضــة 
ــر  ــة بصــرَ الحري ــى للعملي ــداف األول ــون األه ــى أن تك ــة، عل ــن مســيكة ومطــار الثعل ــا بي م
والمليحــة )الشــرقية والغربيــة( والكــرك، وامتــدادا ربــط  ريــف الســويداء الغربــي بخــط أزرع - 

ــة االســتراتيجي فــي ريــف درعــا الشــمالي الشــرقي. ــة غزال خرب
 هــذا التحــرك الميدانــي والــذي يؤكــد القــرار الســوري باســتكمال تحريــر الجنــوب، كان 
قــد أكــده ســابقا بشــكل واضــح كالم الرئيــس الســوري بشــار األســد حــول ذلــك فــي اكثــر 
مــن مناســبة اعالميــة أو رســمية، وحيــث كان الرئيــس دائمــا واقعيــا لناحيــة التقييــدات 
االســتراتيجية والدوليــة التــي تعيــق اســتكمال هــذا التحريــر، ويحــدد توقيــت قــراره بالعمليات 
العســكرية الكبــرى علــى هــذا االســاس، كانــت تتحقــق دائمــا اهــداف العمليــات التــي يتخــذ 
القــرار بتنفيذهــا. مــن الواضــح ايضــا، وحيــث أصبحــت قــدرات الجيــش وحلفائــه متفوقــة ولــم 
يعــد مــن امكانيــة ألي فصيــل لمواجهتهــا، تبقــى فقــط التعقيــدات والتقييــدات االســتراتيجية 
االقليميــة والدوليــة هــي العائــق الوحيــد أمــام هــذا الجيــش، فكيــف تتــوزع هــذه التقييــدات 
االســتراتيجية؟ وهــل يمكــن للجيــش العربــي الســوري وحلفائــه تجاوزهــا، خاصــة فــي ظــل 

الرفــض االميركــي العنيــف لعمليــة تحريــر الجنــوب الســوري المرتقبــة؟
لناحيــة العــدو االســرائيلي، كمــا يبــدو فإنــه يلتمــس رعايــة روســية التفــاق يعيــد تثبيــت 
خــط وقــف النــار والهدنــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يحفــظ  لــه مــاء الوجــه برضوخــه 

للقــرار الســوري، وذلــك عبــر تغليــف هــذا الرضــوخ بتحقــق شــرط أساســي يتعلــق بابتعــاد 
ايــران وحــزب اهلل مســافة كافيــة ) تحــدد باالتفــاق بيــن كافــة االطــراف( عــن حــدود الجــوالن 

المحتــل.
ــع  ــد اقتن ــه واقتصــاده، وق ــة حــدوده وعمق ــر حماي ــارغ الصب ــة االردن، هــو ينتظــر بف لناحي
بــأن ذلــك ال يتحقــق اال بانتشــار الجيــش العربــي الســوري علــى تلــك الحــدود، وتبيــن لــه 
أن الدولــة الســورية انتصــرت وهــي علــى الطريــق الســتعادة كامــل جغرافيتهــا ونفوذهــا، هــذا 
النفــوذ الــذي كان دائمــا يحســب لــه حســابًا، خاصــة وانــه مــرّ اخيــرا بأزمــة حــادة، ظاهِرُهــا 
اجتماعــي مالــيّ، لكــن حقيقتهــا ضغــوط وإمــالءات اقليميــة خليجيــة ودوليــة تحــت عناويــن 

الملــف الفلســطيني وغيــره.  
ــر  ــا عب ــداد جنوب ــة الســورية مــن االمت ــع الدول يبقــى األميركيــون الذيــن ســيحاولون من

أكثــر مــن طريقــة :
- دبلوماســيا، الواليــات المتحــدة االميركيــة تضغــط وتهــدد بموضــوع العمليــة العســكرية 
الســورية جنوبــا، كمــا كان يحصــل عنــد كافــة عمليــات التحريــر التــي حققــت اهدافهــا، وهــي 
لــم تغيــر اســتراتيجيتها فــي عرقلــة الدولــة الســورية، عبــر مجلــس االمــن وعبــر التركيبــات 
الكيمياويــة المعروفــة، وعبــر الضغــوط الدوليــة علــى روســيا وعلــى ايــران وحــزب اهلل، والتــي 

ترتبــط بأغلبهــا بالموضــوع الســوري.
 - عبــر مســلحي الجنــوب، هنــاك قســم كبيــر منهــم يفــاوض وينتظــر التســوية، ومــن 
بقــي منهــم  يُعانــد  فهــو مرغــم علــى ذلــك ألســباب ماديــة وتنظيميــة،  ومهمــا كان وضــع 
هــؤالء المســلحين وقرارهــم، فجميعهــم مقتنعــون بعجزهــم عــن مواجهــة الجيــش العربــي 

الســوري عســكريًا.
ــة  ــوا فــي مواجه ــن ينزلق ــن ل ــة العســكرية، مــن المنطقــي أن األميركيي ــة العرقل - لناحي
مباشــرة مــع الجيــش الســوري طالمــا تجنبوهــا، اللهــم اال عنــد الحــاالت الطارئــة جــداً، والتــي 
كانــت تتــم تحــت حجــة وغطــاء "حمايــة قواعدهــم" فــي التنف مثــال، أو "حماية مستشــاريهم 
العامليــن مــع قســد"، فــي  الطبقــة ســابقًا أو فــي شــرق ديــر الــزور الحقــًا ومؤخــراً، األمــر غيــر 
ــوب الشــرقي  ــي الجن ــف ف ــة اال التن ــث ال وجــود لقواعــد أميركي ــوب، حي ــي الجن ــر ف المتوف
الســوري، والتــي هــي حتــى اآلن محيــدة عــن االعمــال العســكرية الســورية المرتقبــة التــي 

تســتهدف بوضــوح ريفــي درعــا والقنيطــرة.
حتــى فــي االســتهداف المباشــر عبــر قاذفاتهــا للوحــدات الســورية فــي الجنــوب، هنــاك 
ــي أن  ــن الطبيع ــل اســتراتيجية، وم ــم نق ــة وعســكرية، إذا ل ــر روســية وســورية تقني محاذي
ــة  ــذي تصــدى بفعالي ــاع الجــوي الســوري ال ــن الدف ــن ع ــون بمأم ــن يك ــذا اســتهداف ل هك
مؤخــرا للقاذفــات لالســرائيلية، وربمــا ينتهــز الــروس الفرصــة الذهبيــة لتوجيه رســالة حاســمة 
ــا  ــات( يُطلقه ــارج التوقع ــن خ ــر محســوبة وم ــر )غي ــا بصــاروخ او بأكث ــن، يغلفونه لالميركيي
الجيــش العربــي الســوري، وتكــون عبــارة عــن رســالة، وفــي نفــس الوقــت، تجربــة طالمــا 

انتظرهــا الرئيــس بوتيــن فــي مواجهــة مباشــرة، كان لهــا دائمــا محاذيرهــا وحساســيتها.
تبقــى المنــاورة التــي طالمــا بــرع بهــا االميركيــون فــي ســوريا، ونحــن نشــاهد عــدة نمــاذج 
ــن،  ــة  وبيــن البوكمــال والميادي ــر دعــم  داعــش مباشــرة فــي شــرق البادي ــا مؤخــرا، عب منه
وحيــث انهــم  لــن يدفعــوا  داعــش جنوبــا، خاصــة ان فــي ذلــك اليــوم صعوبــة كبيــرة فــي ظــل 
هــذه الحشــود العســكرية الســورية فــي كامــل المواقــع الجنوبيــة، ســتكون مناورتهــم عبــر 
اطــالق جحافــل داعــش فــي الشــرق وعلــى كامــل خطــوط المواجهــة مــع الجيــش العربــي 
الســوري وحلفائــه،  و بعــد ان يتــم تزويــد التنظيــم االرهابــي  بالعتــاد والمعلومــات وبالطلعــات 
ــة قــوات  ــة التــي تغطــي تقدمــه  كالعــادة، تحــت عنــوان حمايــة مستشــاريهم وحماي الجوي

ســوريا الديمقراطيــة.
ــع  ونقــل قســم مهــم مــن جهــوده   وهكــذا،  ســيضطر الجيــش العربــي الســوري لتوزي
شــرقا لدعــم وحداتــه المســتهدفة، وســيقلل بذلــك حشــوده جنوبــا، االمــر الــذي يعيــق ويؤخــر 

عمليتــه المرتقبــة فــي اريــاف درعــا والقنيطــرة حتــى الحــدود الجنوبيــة كاملــة.

بــرأ القضــاء فــي البحريــن االميــن العــام لجمعيــة الوفــاق البحرينيــة المعارضة المنحلة، الشــيخ 
علــي ســلمان مــن تهمــة التخابــر مــع دولــة  قطــر. حكــم لــم يكــن متوقعــا، الن المنظمــات الدوليــة 
والحقوقيــة وحتــى االمــم المتحــدة، تتهــم القضــاء فــي البحريــن بغيــر العــادل وال القانونــي وانــه 

ــذي  ــالد ال ــك الب ــرارات مل مســيس، وخاضــع لق
يســتخدمه كاداة لقمــع المعارضــة. 

الدوليــة  العفــو  المنظمــات  هــذه  ومــن 
المتحــدة  واالمــم  ووتــش  رايتــس  وهيومــن 
ــا  ــدام فيه ــة باإلع ــرّرة المعنيّ ــت المق ــي ادان الت
باعــدام  احــكام  تنفيــذ  كاالمــارد(،  )أجنــس 
مــن  شــبان  بثالثــة  البحرينيّــة  الســلطات 
المعارضــة فــي 14 ينايــر/ كانــون الثانــي 2017، 
اعترافــات  بعــد  جــاءت  التهمــة  ان  وقالــت،« 
باإلكــراه وتعرّضهــم للتعذيــب، ومحاكمــات غيــر 
ــارج  ــل خ ــة قت ــدام »بمثاب ــت االع ــة« ووصف عادل

القانــون«. نطــاق 
الدوليــة  العفــو  منظمــة  وصفــت  بدروهــا 
خبــر تبرئــة ســلمان بانــه أحــد األخبــار »النــادرة 
فــي  البحريــن  مــن  تأتــي  التــي  والجيــدة« 
اشــارة الــى ســجل  القضــاء البحرينــي، ال يأتــي  

الســيئة. باالخبــار  اال  بمعظمــه 
ــى غــرار مــا  ــورة فــي البحريــن عل ــى العــام 2011 عندمــا انطلقــت الث ــة الشــيخ ســلمان ال تعــود قضي
يعــرف بثــورات الربيــع العربــي. مــن ضمــن جمعيــات المعارضــة التــي انطلقــت انــذاك، جمعيــة الوفــاق 
وهــي اكبــر الجمعيــات شــعبية  ويقودهــا الشــيخ ســلمان. مطالــب الجمعيــة ركــزت علــى عــدة نقــاط 
اساســية هــي ســلمية الحــراك، عــدم اســقاط النظــام واســتبدال الملكيــة الحاليــة بملكيــة دســتورية.

وباعتبــار الوفــاق اكبــر الجميعات،اعتبــر زعميهــا الشــيخ علــي ســلمان زعيــم المعارضــة، وقامت 
قطــر ممثلــة برئيــس الحكومــة انــذاك حمــد بــن جاســم، وبمباركــة مــن الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة وملــك البحريــن حمــد بــن عيســى ال خليفــة، بوســاطة بيــن المعارضــة والملــك، اليجاد 
تســوية. كادت التســوية ان تصــل الــى نتيجــة، لــوال ان تدخلــت الســعودية - عبــر درع الجزيــرة 
الــذي دخــل البحريــن مــع بدايــة الثــورة- وارتكبــت مجــزرة - بحســب وصــف بــن جاســم- بحــق 
المعتصميــن فــي دوار اللؤلــؤة وســط المنامــة دون  ان تعلــم الملــك بحســب بــن جاســم  الــذي 
قــال فــي مقابلــة مــع قنــاة الجزيــرة انــه كان عنــد الملــك يجــري  اتصــاالت مــع الشــيخ ســلمان وان 
االجــواء كانــت ايجابيــة عندمــا وصــل خبــر  المجــزرة مــا ادى الــى فشــل الوســاطة.  واشــار بــن 
جاســم الــى ان االتصــاالت كانــت تجــري مــن داخــل قصــر الملــك وبالتنســيق معــه. بمــا يعنــي ان  

االتصــاالت لــم تكــن ســرية كمــا ادعــى  االدعــاء العــام فــي البحريــن.
منــذ ذلــك العــام اي 2011 لــم توجــه الــى الشــيخ ســلمان اي تهــم بالتخابــر مــع  قطــر، بــل فــي 
العــام 2015 حكــم القضــاء علــى ســلمان بالســجن اربــع ســنوات، بتهــم »التحريــض عالنيــة علــى 
ــى  ــة عل ــام، والتحريــض عالني ــاس بمــا مــن شــأنه اضطــراب الســلم الع ــة مــن الن بغــض طائف
ــف  ــة بوص ــة وزارة الداخلي ــن إهان ــم، وع ــكل جرائ ــورًا تش ــين أم ــن وتحس ــاد للقواني ــدم االنقي ع
ــة  ــه تهم ــة«. واســقطت عن ــات إرهابي ــى تنظيم ــم إل ــاء بعضه ــم انتم ــة وزع منتســبيها بالمرتزق

ــة اســقاط النظــام.  محاول
ــي االســود،  ــب الســابق عل ــه الشــيخ حســن ســلطان والنائ ــم توجــه للشــيخ ســلمان ومع ل
تهمــة التخابــر مــع قطــر، اال فــي 27 \10\2017، اي بعــد نحــو ثالثــة اشــهر علــى قطــع كل مــن 
ــة أمنهــا  البحريــن والســعودية واالمــارات ومصــر العالقــات مــع قطــر فــي5 \7\2017 بذريعــة حماي
مــن مخاطــر اإلرهــاب والتطــرف االتــي مــن قطــر. بمــا يعنــي ان اتهــام التخابــر محــض مســيس، 
ــى  ــى 2017(، حت ــك نحــو ســبع ســنوات )مــن 2011ال ــى ذل ــي عل ــاذا ســكت القضــاء البحرين واال لم
وجــه االتهــام؟ خاصــة وان التهمــة ليســت صغيــرة بــل كبيــرة وحكمهــا قــد يصــل الــى االعــدام وهــي 
ــة داخــل البحريــن واإلضــرار بمركزهــا  ــام بأعمــال عدائي ــة قطــر' مــن أجــل 'القي ــر مــع دول 'التخاب
الحربــي والسياســي واالقتصــادي ومصالحهــا القوميــة والنيــل مــن هيبتهــا واعتبارهــا فــي الخــارج« 
'بقبــول مبالــغ ماليــة مــن دولــة أجنبيــة مقابــل إمدادهــا بأســرار عســكرية ومعلومــات تتعلــق 

ــة بالبــالد'. باألوضــاع الداخلي
حتى عندما حلت سلطات البحرين جميعة الوفاق في 14\6\2016 لم تأت على  ذكر التخامع قطر.

علــى كل فــان حكــم البــراءة، لــم ينــه محاكمــة الشــيخ ســلمان الــذي تنتهــي فتــرة ســجنه الحاليــة 

اخــر العــام الجــاري، بــل لــدى االدعــاء فرصــة لالســتئناف، واذا قبلــت المحكمــة االســتئناف، فــان امكانيــة 
اعــادة توجيــه التهمــة ممكنــة، وهــذا يعيــد شــبح الحكــم االعــدام  ليخيــم عليــه مــن جديــد .

قــال المستشــار القانونــي إبراهيــم ســرحان، ان هنــاك 118 ثغــرة قانونيــة فــي ملــف  محاكمــة 
ســابقا،  المحكمــة  فيهــا  تاخــذ  لــم  ســلمان 
او  الحقوقيــة  الدوليــة  المنظمــات  واكــدت 
االنســانية  علــى مختلــف مســمياتها، ان الشــيخ 
ســلمان ســجين راي وطالبــت باالفــراج  عنــه 
امــر  فــي ســجته  االســتمرار  واعتبــرت  فــورا، 
ــق  ــا ينطب ــذا م ــة، وه ــن الدولي ــف للقوانيي مخال
علــى 4700 ســجين راي فــي البحريــن بحســب 

هــذه المنطمــات.
يقــرأ المتابعــون حكــم البــراءة بتحليــالت 

ــا: ــدة. بينه ع
مــن  ســلطات  تحــاول  ومنــاورة  خديعــة 
خاللهــا تبيــض وجههــا امــام الــرأي العــام الدولــي 
ان  اظهــار  والهــدف  الحقوقيــة،  والمنظمــات 
القضــاء مســتقل وغيــر مســيس، وهــو اتخــذ 
حكــم البــراءة دون تدخــل مــن النظــام. واذا عــاد 
ووافــق علــى االســتئناف، واصــدر حكمــا، فــال 
ــوا  ــيس.، وال ترحب ــاء مس ــد ان القض ــن اح يقول

اليــوم بالبــراءة وغــدا تحتجــون علــى حكــم اذا صــدر.
ــا،  ــهرين تقريب ــو ش ــد نح ــريعية بع ــات تش ــى انتخاب ــادم عل ــام ق ــر، ان النظ ــض اخ ــرى بع ي
ويحتــاج الــى شــرعية شــعبية لهــا، وببــراءة ســلمان، يمكــن ان تتعاطــف شــريحة  شــعبية مــن 
المعارضــة مــع النظــام وتشــارك فــي االنتخابــات التــي قــررت قــوى المعارضــة - التــي تشــكل نحــو 

75 % مــن البحرينييــن، وبينهــا جمعيــة الوفــاق، مقاطعتهــا. 
  وهنا تبرز توجهات: 

االول يقول ان النظام سيحكم على سلمان بعد االنتخابات
الثانــي يقــول ربمــا يســعى النظــام مــن خــالل حكــم البــراءة الــى اعــادة فتــح قنــاة الحــوار مــع 
المعارضــة عبــر اهــم شــخصية فيهــا وهــي الشــيخ ســلمان، بعــد ان قطعهــا النظــام نفســه منــذ 
العــام 2011. ويســتند اصحــاب هــذا التوجــه الــى المبــادرة التــي اطلقتهــا قبــل نحو اســبوعين، جمعية 
الوفــاق بزعامــة ســلمان، مــن خــالل مــا اســمي »اعــالن البحريــن« لحــل االزمــة السياســية فــي 
البــالد , ويســتمد االعــالن بنــوده جميعهــا مــن مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بحــق المواطنــة 

وحريــة الــراي والتعبيــر والعالقــة بيــن النظــام المواطنييــن. 
الثالــث يقــول، ان النظــام ال يريــد شــرعية لالنتخابــات وال تســوية وحــوار،  بــل يســعى الى برلمان 
ضعيــف هزيــل، دوره تنفيــذ مــا يمليــه عليــه الملــك، الن النظــام مقبــل علــى خطــوة اســتراتيجية كبيــرة 
تتمثــل فــي تطبيــع العالقــات مــع »اســرائيل«، فــاذا كان البرلمــان قويــا وممثِــال فعليــا للشــعب،  فلــن 
يقبــل بالتطبيــع الن المعارضــة التــي تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن البحرينييــن، ترفــض التطبيــع، 
امــا اذا كان المجلــس ضعيفــا ومــن ســنخ النظــام، فلــن يكــون لديــه مشــكلة فــي التطبيــع. ويســتدل 
اصحــاب هــذا الــراي علــى ذلــك ، باالشــارة الــى قــرار ملــك البحريــن منــع  اعضــاء الجمعيــات المعارضــة 
مــن المشــاركة فــي االنتخابــات ترشــيحا، باالضافــة الــى انــه لــن تكــون لــدى النظــام مشــكلة بشــان 
ــي  ــا حصــل ف ــع النســبة كم ــة رف ــه فبرك ــات، الن بامكان ــر الشــرعية لالنتخاب ــراع لتوفي نســبة االقت
ــذي جــاء مفصــال  ــا المعارضــة ايضــا، بســبب قانــون االنتخــاب ال ــات الســابقة التــي قاطعته االنتخاب

علــى قيــاس النظــام، بحســب المعارضــة ومنظمــات حقوقيــة . 
ــع مــع »اســرائيل«  ــات التطبي ــدأ وهــو مســتمر فــي عملي ــى ان البحريــن ب تجــدر االشــارة ال
مــن خــالل اتصــاالت معلنــة وغيــر معلنــة ووتصريحــات اعالميــة رســمية وزيــارات متبادلــة بيــن 
الطرفيــن علــى مســتويات مختلفــة وســط تســريب وســائل االعــالم االســرائيلية نقــال عــن 
ــا  ــع » اســرائيل«، باعتباره ــع م ــة تطب ــن ســتكون اول دول خليجي ــان البحري مصــادر مســؤولة، ب

ــع »اســرائيل« ايضــا. ــع الســعودية م ــر، لتصبي ــخ والمختب المطب
الرابــع يتوقــع ان يكــون النظــام قــد اجــرى صفقــة مــع الشــيخ ســلمان مــن خــالل حكــم البــراءة، 
تقضــي بتقديــم االخيــر تنــازالت مــا، وهــذا التوقــع  نفتــه جميعــة الوفــاق جملــة وتفصيــال، واكــدت 
علــى ثوابتهــا فــي المطالــب . وقــال مســؤول فيهــا ان الشــيخ ســجن اربــع ســنوات ولــم يقــدم اي 

تنــازل ولــن يقــدم، مــا يمكــن تقديمــه قــدم مــن خــالل اعــالن البحريــن.

ــى  رغــم ســخونة المشــهد السياســي عل
وتصــدُّره  والدولــي،  اإلقليمــي  الصعيديــن 
اإلعــالم  كمــا  واألخبــار  الصحــف  لعناويــن 

عمومــًا، يبــدو أن الجانــب اإلقتصــادي للصــراع 
العالمــي بيــن الــدول واألقطــاب بــات يأخــذ 
إقتصــادٍي  وضــٍع  ظــل  فــي  تصاعديــًا  منحــًا 
ــن ال  ــي حي ــة. ف ــف باألزم ــكاد يوص ــي ي عالم
يَخفــى علــى أحــد أن المصالــح اإلقتصاديــة 
كانــت ومــا زالــت الســبب الرئيســي لكافــة 
ــذي يكشــف  ــر ال ــم. األم ــي العال ــات ف الصراع
حقيقــة مــا يجــري اليــوم بيــن الصيــن وروســيا 

مــن جهــة وواشــنطن وحلفائهــا مــن جهــةٍ 
أخــرى، مــع لحــاظ أن العالقــة بيــن الصيــن 
وروســيا هــي عالقــة ندِّيــة أيضــًا وال تلتقــي إال 

فــي العــداء ألمريــكا.
أو  اإلقتصاديــة  الحــرب  تحتــدم  اليــوم 
آخــر  نــوٍع  مــن  ناعمــٌة  حــربٌ  التجاريــة. 
تمارســها الــدول واألطــراف. الخــداع األمريكــي 
حــرب  خــوض  ومحاولتهــا  مثــاًل،  للصيــن 
تستشــعر  بكيــن  جعلــت  وابتــزاز،  اســتفزاٍز 
بيــن  المشــترك  التوجــه  فــكان  الخطــر. 
الصيــن والهنــد لفــرض تــوازنٍ جديــد فــي 

منظمــة أوبــك بهــدف التأثيــر فــي إدارة أســعار 
ــي.  ــكار الخليجــي والغرب ــط وكســر اإلحت النف
خصوصــًا أن الصيــن والهنــد تســتهلكان %17 
مــن النفــط العالمــي مــا يجعلهــا أطــراف مؤثــرة 
ــًا  ــر حرب ــا يُعتب ــي الســوق العالمــي، وهــو م ف
ــت  ــي بات ــد، والت ــكا بالتحدي ــع أمري ــة م تجاري
النفــط وتحديــدًا  إنتــاج  فــي  تمتلــك طفــرة 
النفــط الصخــري، مــا يجعلهــا قــادرة أيضــًا علــى 
الصيــن  أن  مــا يعنــي  أوبــك.  التأثيــر علــى 
قــرّرت خــوض حــرٍب لــن تكــون خفيــة ولكنهــا 

مقدمــة لصــراٍع دولــٍي تجــاري واقتصــادي.
الصيــن  تتعاطــى  أخــرى  جهــةٍ  مــن 
مــن منطلــق أنهــا مــن بيــن الــدول القويــة 
اقتصاديــًا فــي العالــم إن لــم تكــن األقــوى. 
التجاريــة  الحــرب  وهــي بالتالــي تعتبــر أن 
ــًا  ــا مــع واشــنطن، ســتؤثر حتم ــي تخوضه الت
ــا يُمكــن  ــدول. م ــر مــن ال ــح الكثي ــى مصال عل
اعتبــاره نقطــة قــوة للصيــن، خصوصــًا حيــن 
حــَذر مراقبــون أمريكيــون أن الحــرب التجاريــة 
ــن  ــن ل ــع الصي ــا ادارة ترامــب م ــي تخوضه الت

تكــون فــي صالــح واشــنطن أيضــًا.
تعيــش الــدول اليــوم أزمــاتٍ اقتصاديــة 
ال تقــل أهميتهــا عــن األزمــات األخــرى إن 
لــم تكــن أهــم. فاإلقتصــاد كان ســبب كل 
منطلــق  أيضــًا  وهــو  يــزال،  ومــا  الحــروب 
التحالفــات السياســية بيــن األطــراف فــي 

الصراعــات. هــي لعبــة المصالــح، التــي دفعــت 
الــى  اليــوم  أمريــكا  المثــال  ســبيل  علــى 
وضــع مُخطــط يفصــل أوروبــا عــن الشــرق 
لتســهيل إحتكارهــا كســوٍق للنفــط الصخــري 
سياســة  مــع  يلتقــي  مــا  وهــو  األمريكــي. 
فــرض العقوبــات علــى إيــران والتــي تُشــكل 
مــن   %22 يُقــارب  مــا  األوروبيــة  الســوق 
صادراتهــا. مــا يوضــح خفايــا السياســة الدوليــة 
وأســباب الصراعــات الحقيقيــة. يُضــاف الــى 
ــدة  ــى بعي ــران اســتطاعت أن تبق ــك أن اي ذل
عــن الحاجــة لواشــنطن وبالتالــي فــال يمكــن 

احتواؤهــا.
سياســات  تُديــر  المصالــح  لعبــة  هــي 
األطــراف ال ســيما تلــك التــي تفتقــد للمبــادئ. 
تتداخــل  مُعقــد،  الصــراع  يجعــل  مــا  وهــو 
لكــن  واإلقتصــاد.  والسياســة  الحــروب  فيــه 
المُختلــف اليــوم هــو أن الظــرف األمريكــي 
مرتهــنٌ  األمركيــة،  بالعظمــة  المُتمثِّــل 
للقــوة اإلقتصاديــة لواشــنطن والتــي لــم تعــد 
كالســابق، فــي ظــل تناقــٍض فــي المصالــح 
اإلقتصاديــة مــع أوروبــا حليــف األمــس، وعــدم 
ــاركية  ــة تش ــى صيغ ــول ال ــى الوص ــدرة عل الق
اليــوم.  حتــى  أقلــه  وروســيا  الصيــن  مــع 
فهــل تصنــع الصيــن تحــوُّاًل يُمهــد لحــرب 
إقتصاديــة وتجاريــة علــى عــدة جبهــات وبطــرٍق 

مختلفــة؟!


