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إسقاط المسيّرة اإلسرائيلية.. ماذا أعطى 
لبناَن من نقاط قوة؟

شارل ابي نادر
إلحاًقــا بقواعــد االشــتباك المتعلقــة بالــرد الحتمــي علــى أي اعتــداء يطــال عناصــر المقاومــة فــي 
أي مــكان، والتــي أعــادت تثبيتهــا المقاومــة األســبوع الماضــي، فــي عمليــة االســتهداف النوعيــة آلليــة 
ــرة  ــقاط طائ ــم"، كان إس ــة "افيفي ــدو الحدودي ــات الع ــط ثكن ــر وأنش ــدى أكب ــل إح ــى مدخ ــة عل متنقل
مســيرة لهــذا العــدو فــوق بلــدة راميــة الحدوديــة، نقطــة تحــول الفتــة فــي المواجهــة معــه. ُأضيــف الــى 
هــذه المواجهــة الدائمــة، نقطــة جديــدة تتعلــق بالعمــل بعــد اليــوم علــى منــع اختــراق األجــواء اللبنانيــة، 
وبإحاطــة العــدو بالقــوة واعالمــه بالنــار. هــذه األجــواء أصبحــت محرمــة عليــه، اســتنادًا لمنــاورة يحددهــا 
حــزب اهلل فــي الزمــان والمــكان واألســلوب، تبعًــا لتقديــره للوضــع العســكري والتقنــي واالســتعالمي 

وحتــى االســتراتيجي.
هــذا لناحيــة قواعــد االشــتباك المتعلقــة بالــرد علــى أي اعتــداء مــن ناحيــة، وبمنــع اختــراق 
األجــواء اللبنانيــة بعــد اليــوم مــن ناحيــة أخــرى. لكــن، يبقــى للقاعــدة األخيــرة - مــع اســقاط المســيرة 

ــا وهــي: ــف عنده ــاط مهمــة يجــب التوق ــة خاصــة، تحمــل عــدة نق االســرائيلية - نكه
- لقــد تــم اســقاط المســيرة مباشــرة بعــد دخولهــا األجــواء الحدوديــة اللبنانيــة، وبعــد توقيــت ال 
يتجــاوز الثــالث دقائــق كحــد أقصــى، ممــا يعنــي أن وحــدات المراقبــة الجويــة واالطــالق المناســب 
لــدى عناصــر حــزب اهلل، تتمتــع بجهوزيــة حساســة ومتقدمــة، حيــث تُعتبــر هــذه الســرعة فــي كشــف 
الهــدف والنجــاح باســقاطه، الفتــة ومدعــاة للتعجــب والتوقــف عندهــا، خاصــة أن تلــك الوحــدات هــي 
ــأن  ــة ب ــرار 1701، والقاضي ــدة بقواعــد وبروتوكــوالت الق ــي، وهــي مقي ــر جاهــزة بشــكل علن ــدأ غي بالمب

يكــون عملهــا ســريًا غيــر علنــي وغيــر ظاهــر.
لبنان اليوم أصبح البلد القوي الذي يجب أن يَحسب من تسول له نفسه االعتداء عليه ألف حساب

- كمــا يبــدو، لــم يتســن للعــدو االطــالع علــى نــوع الســالح المســتخدم، وهــل هــو ســالح دفــاع 

ــيلة  ــف كوس ــالح مختل ــو س ــد، أو ه ــروف أو جدي ــط، مع ــف أو متوس ــور، خفي ــدي أو متط ــوي تقلي ج
ــاًل، يشــبه مــا تــم اســتخدامه فــي العــراق مــن قبــل الحشــد الشــعبي أو فــي  ــة مث اســقاط الكتروني
الخليــج الفارســي مــن قبــل الحــرس الثــوري االيرانــي، حيــث تــم إســقاط والتقــاط أكثــر مــن مســيرة 
اميركيــة متطــورة. وطبعًــا هــذه التســاؤالت ســتضيف نقاًطــا أخــرى الــى النقــاط الغامضــة أصــاًل، والتــي 

كانــت تبحــث عنهــا دائمــا "اســرائيل".
ــا الــى قواعــد االشــتباك المذكــورة، هــو أنــه لــم يعــد  - مــا أضافتــه عمليــة اســقاط المســيرة أيضً
ممكنًــا بعــد اليــوم تخفيــض مســتوى الــرد مــن لبنــان، علــى أي اعتــداء أو علــى اختــراق للســيادة، األمــر 
الــذي خلــق أيضًــا حالــة جديــدة، تتمثــل وبقــوة، بثنائيــة عســكرية عمادهــا الجيــش والمقاومــة، مدعومة 
ــا، مــن سياســيين -  ــظ عليه ــا أو يتحف ــرت مــن كان يعارضه ــة، جــرَّت أو أجب ــة شــعبية جارف بحاضن
داخــل الســلطة أو خارجهــا - الــى اســتلحاق نفســه واالســتفادة مــن فائــض القــوة والكرامــة الــذي خلقتــه 

هــذه الحالــة الخاصــة مؤخــرًا.
ــورت بشــكل واضــح وعملــي عناصــر  ــا بعــد العمليــة، أن لبنــان اليــوم، وبعــد أن تبل - األهــم أيضً
قواعــد االشــتباك التــي كان يجــب أن تكــون مفروضــة منــذ فتــرة طويلــة، أصبــح البلــد القــوي، الــذي 
يجــب أن يَحســب مــن تســول لــه نفســه االعتــداء عليــه او يستســهل اختــراق ســيادته الــف حســاب، 
وكل ذلــك بفضــل نقطــة مهمــة جــدًا وهــي الموقــف الرســمي والشــعبي الموحــد بشــكل شــبه كامــل، 
والــذي يضاهــي الموقــف القــوي لحــزب اهلل عســكريًا بالرغــم مــن أهميتــه ودوره، والــذي دائمًــا كان 
موجــودًا ولكنــه طالمــا احتــاج إلــى هــذا الموقــف الرســمي الداعــم لموقفــه العســكري، حيــث كانــت 

هــذه هــي المشــكلة ونقطــة الضعــف التــي يســتغلها أعــداء لبنــان وأعــداء حــزب اهلل.
ــه، أن قواعــد االشــتباك الجديــدة، والتــي هندســها حــزب اهلل  ــرًا، يبقــى األهــم مــن ذلــك كل أخي
بقدراتــه وبحِرَفيتــه فــي إدارة المواجهــة بحــذر وبقــوة وبتماســك، وتبنتهــا الســلطة الرســمية مجتمعــة 
بشــكل واضــح وعلنــي وغيــر مــوارب كمــا كان يحــدث فــي الســابق، وفرضاهــا معًــا )الدولــة والمقاومــة(، 
هــي أنهــا )قواعــد االشــتباك الجديــدة( قرَّبــت الســلطة الرســمية مــن المقاومــة، بعــد أن كان هــدف 
المعارضيــن داخليًــا وخارجيًــا عكــس ذلــك، وأهميتهــا أيضًــا أنهــا وضعــت الدولــة اللبنانيــة فــي موقــع 
ــى ترســيم  ــاوض عل ــي ادارة التف ــرض أن تســتعملها ف ــر بســيطة، مــن المفت ــوة غي المالكــة ألوراق ق
الحــدود البريــة والبحريــة واســترجاع حقــوق لبنــان مــن الثــروة المهمــة. فأصبحــت معادلــة الــردع التــي 

يملكهــا حــزب اهلل ســالحًا فاعــاًل أيضًــا بيــد الدولــة اللبنانيــة.

الصين صعود فارق لنفوذ الحق 
د.منذر سليمان

ترامب وأردوغان نموذجان لالبتزاز السياسي األصلي!
د. وفيق إبراهيم

يتشــابه الرئيســان األميركــي دونالــد ترامــب 
فنــون  فــي  اردوغــان  طيــب  رجــب  والتركــي 
االبتــزاز السياســي حتــى فــي أضعــف المواضيــع 

ــا شــفافية. وأكثره
ــة واخــرى فــي  ــًا اوروبي ــر ترامــب بلدان فــال يوف
ــات  ــوب شــرق آســيا لالســتفادة مــن اي صعوب جن
ــا  ــن ويُفاوضه ــي العل ــال ف ــًا فنزوي ــا، محارب ــر به تم
فــي الســر متالعبــًا بضعــف الــدول العربيــة فــي 
الشــرق األوســط، فتــارة يعلــن عــن قدرتــه علــى 
ــًا عجــزه  ــُئ فــي مــرات اخــرى معلن ــا وينكف حمايته

ــا. ــاع عنه ــه عــن الدف عــن قدرت
ولــم يوفــر الكــرد حتــى أدخلهــم فــي آلياتــه 
مروّعــًا بهــم التــرك ومعرقــاًل امكانيــة تفاهمهــم مــع 
الدولــة الســورية، كمــا يدفــع التحالــف الســعودي 
االماراتــي لمحاربــة اليمــن مفاوضــًا انصــار اهلل ســراً.
الذرائــع  بخلــق  ففنــان  اردوغــان  مثيلــه  امــا 
ــار  ــات حــول آب ــرع خالف ــى اخت ــن االزمــات، حت وتكوي
ليــس لبــالده أي حــدود مــع الــدول الموجــودة فيهــا 
مثــل مصــر وقبــرص واليونــان متربّصــًا بأرمينيــا عنــد 
ــراق  ــن الع ــي كل م ــاب ف ــًا باالره ــرق ومتذرع كل مفت
وســورية واليمــن وليبيــا والصومــال ومصــر والســودان 

للتدخــل فــي شــؤونها واحتــالل أراٍض فيهــا.
لهــا  نهايــة  ال  مفتوحــة،  االبتــزاز  وألن حــدود 
فهــذا ترامــب يلتقــي بنظيــره اردوغــان فــي مياديــن 
ســورية ليتنافســا علــى كل شــيء تقريبــًا، فــي 
شــرقي الفــرات وشــمال ســورية وغربهــا وليبيــا 
قدراتهمــا  تنفعهمــا  لــم  بشــكل  اليمــن،  وأخيــرًا 
االبتزازيــة علــى تجنــب بعضهمــا بعضــًا، فوقعــا فــي 
محظــور تصاعــدي يبــدو مــن الصعــب العثــور علــى 

ــه. ــول ســريعة ل حل
االبتــزاز  ملعــب  هــي  ســورية  فــإن  وهكــذا 
لتحســين  واألتــراك  األميركييــن  بيــن  المتبــادل 
بلــد  علــى  يتنافســان  انهمــا  اي  فيهــا،  مواقعهــا 
ثالــث ويســتعمالن فــي البدايــة شــعارات حــول 
مكافحــة االرهــاب ليتبيــن آنفــًا انهمــا متورطــان 
ــه فــي معظــم  كبيــران فــي رعايــة االرهــاب وتمويل
ــور  ــد األيغ ــا تجنّ ــى أن تركي ــط حت ــرق االوس الش
المســلمين فــي الصيــن ومســلمي اوروبــا الشــرقية 
القــرم فيمــا يتولــى  وآســيا الوســطى ومســلمي 
واألقليــات  وداعــش  القاعــدة  رعايــة  األميركيــون 

العرقيــة والدينيــة فــي معظــم دول العالــم.

ما هي أشكال االبتزاز في سورية؟
فــي  األميركــي  االحتــالل  قــوات  تنتشــر 
ــا الشــمالية  ــن أنحائه شــرقي ســورية وأجــزاء م

الحــدود  التقــاء  نقطــة  عنــد  التنــف  وقاعــدة 
الســورية. العراقيــة  األردنيــة 

مــع  الميــدان  هــذا  فــي  األميركيــون  يلعــب 
ــون  ــة يتراجع ــد ازم ــة ام ــة إلطال الطموحــات الكردي
فيهــا وللتحضيــر ألدوار لهــم فــي مناطــق االنتشــار 
وتركيــا  والعــراق  ايــران  فــي  األخــرى  الكــردي 
ويســتغلون طموحــات اوروبــا فــي الدخــول الــى 
الشــرق االوســط فيعللونهــم باالختــراق مــن الزاويــة 
الشــرق ســورية ويبتــزون الســعوديين واإلماراتييــن 
الكــرد  لتمويــل  الماليــة  امكاناتهــم  باســتعمال 

والعشــائر فــي شــرق الفــرات.
ضمــن هــذه المعطيــات يمــارس ترامــب ابتــزازًا 
إضافيــًا علــى تركيــا وروســيا مهــوّاًل علــى انقــرة 
بالخطــر الكــردي الــذي قــد يصــل الــى األكــراد فيهــا، 
ومعرقــاًل محــاوالت روســيا احتــواء التركــي فــي 

ــدة. ــة جدي ــات قوي عالق
كمــا يلعــب علــى المنــوال نفســه فــي العــراق، 
بالكــرد  معــًا  واإلثنيــن  بالســنة  الشــيعة  فيهــدّد 
ــا يحــول  ــة بم ــم للدول ــاف الدائ ــى االضع ــاًل عل عام
وهــذا  وطنيــة.  مناعــة  واكتســابها  تطورهــا  دون 
المنحــى لــم يعــد يكلفهــا إنفاقــات عســكرية او 
ــب  ــزاز واللع ــل مجــرد االبت ــة، ب سياســية واقتصادي
مــن  الممنوعــة  الداخليــة  القــوى  مصالــح  علــى 

التوصــل لمشــاريع وطنيــة فعليــة.
ــو الملجــأ االساســي  ــج الفارســي فه ــا الخلي أم
لالبتــزاز األميركــي، حيــث يعتمــد األميركيــون على 

اســلوب اثــارة ذعــر ممالكــه واماراتــه الضعيفــة مــن 
ثــالث قــوى مجــاورة لهــا. ايــران الخطــر االساســي 
عــدوًا  تحويلهــا  علــى  األميركيــون  يعمــل  التــي 
اساســيًا للعــرب والمســلمين الســنة واســتعمالها 
خاللهــا  مــن  ترامــب  يســتطيع  دائمــة  »فزاعــة« 
ابتــزاز الخليــج الفارســي ماديــًا بمئــات مليــارات 
صداقــة  نحــو  بســحبها  وسياســيًا  الــدوالرات، 
»إســرائيل« وتطبيــع عالقــات تحالفيــة دائمــة معهــا.

امــا آخــر ابداعــات االبتــزاز األميركــي مــا ورد 
فــي  األميركــي  العســكري  القائــد  تصريــح  فــي 
البنتاغــون كرافــورد الــذي اكــد ان القــوات األميركيــة 
عــن  الدفــاع  تســتطيع  االوســط  الشــرق  فــي 
نفســها، لكنهــا عاجــزة عــن الدفــاع عــن حلفائهــا 
فــي الســعودية واالمــارات، بمــا يناقــض مــا كان 
قبــل عاميــن  قالــه للســعوديين  رئيســه ترامــب 
حــول ان بــالده تدافــع عــن الخليــج  الفارســي منــذ 
1945، وبنــاء عليــه فــإن عليــه الدفــع، وهــذا مــا فعلــوه 

بتســديدهم لــه نحــو 650 مليــار دوالر.
ابتــزاز  يريــدون  األميركييــن  ان  يبــدو  هنــا 
أمــن  خطــة  لتمويــل  مجــددًا  الفارســي  الخليــج 

سياســيًا. وتغطيتهــا  ماديــًا  المالحــة 
القــوى  جميــع  اردوغــان  يبتــز  بالمقابــل 
ــدءًا مــن روســيا  ــة الســورية ب ــي األزم المتورطــة ف

وقتــًا  فتمهلــه  تريــد خســارته سياســيًا  ال  التــي 
اضافيــًا لتطبيــق التزاماتــه فــي معاهــدات سوتشــي 
وآســتانا. وهــو يواصــل الدلــع والــدالل مراهنــًا علــى 
ــزاز  ــة محــاواًل ابت ــروس وسياســاتهم المرن ــر ال صب
األميركييــن مــن احتمــال رحيــل تركيــا نحــو روســيا، 
واالســتفادة مــن االهتمــام األميركــي ببقــاء االتــراك 
يتفــرغ  ال  كــي  وعفريــن،  ادلــب  فــي  واالرهــاب 
الجيــش العربــي الســوري الــى مناطــق شــرقي 

الفــرات حيــث االحتــالل األميركــي.
ــا بإطــالق  ــددًا اوروب ــان مه ــك يصــرخ اردوغ لذل
ــد  ــًا بالمزي النازحيــن الســوريين نحــو دولهــا مطالب
مــن االمــوال إلبقائهــم فــي تركيــا. وهــذا مــا يحصــل 
ــا  ــى م ــازح ال ــون ســوري ن ــل ملي ــًا، ملوحــًا بنق دائم
يســميه المنطقــة اآلمنــة فريتعــب األكــراد ويتلقــى 
انهــم  أكــدوا  الذيــن  األميركييــن  مــن  قاســيًا  ردًا 
الكــرد  مــن  مقاتــل  الــف  ســتين  نحــو  يدربــون 
االرهــاب،  لمحاربــة  الفــرات  شــرقي  والعشــائر 
ــه بالتعــاون  ــرددون دائمــًا انهــم قضــوا علي ــوا ي وكان
مــع الكــرد، لذلــك اضافــوا بــأن هنــاك خاليــا ارهابيــة 

خطيــرة ال تــزال موجــودة وتجــب مجابهتهــا.
ــان  ــى اردوغ ــه، تلق ــزاز ومفاعيل ــار االبت ــي إط وف
بموجبهــا  يســتطيع  األميركييــن  مــن  هديــة 
االدعــاء امــام التــرك، بأنــه حقــق شــيئًا فــي جبهاتــه 
المفتوحــة عنــد كل حــدود بــالده، وتتعلــق ببــدء 
تســيير دوريــات أمنيــة تركيــة أميركيــة فــي منطقــة 
ان  والطريــف  مربــع  كيلومتــر   600 الـــ  تتجــاوز  ال 
ــة المشــاركة فيهــا، تعــود مــن تــل  الوحــدات التركي
ابيــض بعــد ســاعات عــدة الــى الداخــل التركــي بمــا 
ــن  ــى تطمي ــة تهــدف ال ــا اجــراءات وهمي ــد انه يؤك

التركــي ومنحــه انتصــارًا زائفــًا.
مــا هــو اذًا مصيــر هــذا االبتــزاز؟ بلغــة الدولــة 
الســورية فــإن قيمتــه ال تزيــد عــن قــرش مثقــوب 
لعــدم اســتناده الــى موازنــات قــوى، فاالبتــزاز يخــدم 
لمــدة محــدودة وســرعان مــا ينهــار تحــت وطــأة 

ــي. ــل الفعل العم
ــب  ــة مــن ادل ــة الثاني ــر المرحل ــدو أن تحري ويب
ــدًا مــا يضــع األميركــي والتركــي امــام  ــم يعــد بعي ل
حقائــق ميدانيــة ال تتعامــل مــع ابتــزازات عاجــزة 
بــل مــع نيــران مدافــع وحركــة األبطــال الســوريين 
بتغطيــة روســية تؤكــد ان عصــر الهيمنــة األميركيــة 

يتجــه ألن يصبــح مــن مــاٍض غابــر ودفيــن.

  تجمــع النخــب السياســية والبحثيــة األميركيــة 
علــى تراجــع النفــوذ األميركــي فــي العالــم قاطبــة ودخــول 
الصيــن بقــوة علــى المســرح العالمــي واجتيازهــا مرحلــة 

الســوق  بضائــع«  تصديــر  إلعــادة  »مســتودع  كونهــا 
االســتهالكية الرأســمالية إلــى مصــاف القــوى العالميــة.

األميركيــة  الفكريــة  النخــب  أبــرز  بيــن  مــن   
كان معهــد بروكينغــز الــذي حــذر فــي دراســة لــه 
بعنــوان »الهيمنــة الغربيــة علــى الســاحة العالميــة 
تشــرف علــى نهايتهــا – ونحــن اآلن ندخــل عصــر 
ــد  ــر 2017(؛ بع ــون ثاني/يناي ــي،« )29 كان ــوذ الصين النف
اســتعراض شــامل إلرهاصــات تطــور الصيــن ومعاناتها 
التاريخيــة مــن ».. غــزوات أوروبيــة وإهانــة ونهــب 
ــوة،  ــا تمســكت بســيادتها بق ــا، لكنه ــج لخيراته ممنه
واســتطاعت اســتعادة الســيطرة علــى مواردهــا مــع 

نهايــة القــرن العشــرين.«
بيــد أن الصيــن ال زال أمامهــا مشــوار غيــر يســير 
الســتعادة كافــة أراضيهــا، ال ســيما هونــغ كونــغ وجزيــرة 
فرمــوزا – تايــوان والســيطرة علــى بحــر الصيــن الجنوبــي؛ 
مقارنــة باســتكمال الكيــان السياســي األميركــي وســيادته 

ــات القــرن الثامــن عشــر. ــذ نهاي ــه من ــى أراضي عل
جــاء  الراهــن  النهضــة  عصــر  الصيــن  دخــول 
تتويجــًا لصعــود رئيســها الحالــي، شــي جيــن بينــغ، 
والــذي  األميركيــة،  السياســية  النخــب  باعتقــاد 
وعــد شــعبه بخطــاب مطــول فــي تشــرين الثانــي/

نوفمبــر عــام 2012 بتحقيــق »حلــم الصيــن )الموحــدة( 
... والتجديــد العظيــم لألمــة الصينيــة التــي عانــت 
ــم يستســلم  ــة .. ول ــات بالغ ــن مشــقات وتضحي م

أبــدا، وواصــل نضالــه دون انقطــاع، وفــي  شــعبها 
ــده.« ــره بي ــر مصي ــاز بتقري ــة ف النهاي

الصين: األولوية للسيادة
حــول  الرصينــة  الغربيــة  الدراســات  بيــن  مــن 
الجامعــي  التصاعــدي، تنبــؤ األســتاذ  الصيــن  نفــوذ 
البريطانــي، روبــرت بيكــرز Robert Bickers، فــي 
مؤلفــه الصــادر مطلــع عــام 2017 »خــارج الصيــن: كيــف 
أنهــت بكيــن عصــر الهيمنــة الغربيــة،« باســتعراضه 
ميــزت  التــي  والرفــض  والترابــط  الجــذب  عناصــر 
الــدوام؛  الغربيــة علــى  تعامــل الصيــن مــع المراكــز 
مؤكــدًا أن اســتحداث الصيــن »للنزعــة القوميــة« جدير 
باســتيعابها ومــدى تجذرهــا فــي الوعــي الشــعبي، 
ماضيــًا وحاضــرًا .. والتــي أضحــت نتيجــة منطقيــة 

ترافــق القــوة )االقتصاديــة( المكتســبة بمشــقة.«
الصيــن  »قيــام  علــى حتميــة  مؤكــداً  ويمضــي 
القويــة اقتصاديــًا بترجمــة نفوذهــا وذاتهــا علــى العالــم، 
والــذي قــد يســتغرق زمنــًا قصيــرًا للتعــود عليــه، لكنــه 
ســيحدث حتمــًا.« وفــي مــكان آخــر يشــير إلــى عــزم 
الذاتــي كعنصــر  التوصــل »لالكتفــاء  الصيــن علــى 
أساســي لتعزيــز حضورهــا بيــن األمــم وتجســيدًا 
لمطالبهــا باســتعادة الســيطرة علــى أراضيهــا،  وعــدم 

ــوة.« ــا بالق ــة تهديده ــرة أخــرة لمرحل ــودة م الع
الحرب التجارية

علــى  والســيطرة  التجــاري  التنافــس  احتــدام 
األســواق، بيــن األقطــاب االقتصاديــة الكبــرى فــي مرحلــة 
العولمــة دفــع بالصيــن إلــى تصــدر مكانــة اإلنتــاج األبــرز 
فــي االقتصــاد العالمــي، بصــرف النظــر عــن طبيعــة نظــام 
إلــى تــراث »الحــزب  الــذي ال يــزال يســتند  الحكــم 
الشــيوعي الصينــي« فــي شــرعيته. األمــر الــذي أثــار 
حفيظــة أميــركا بشــكل رئيــس فــي العقديــن الماضييــن، 
اســتنهضت واشــنطن كل مــا لديهــا مــن أســلحة، حربيــة 
ــة وتقليــص تغلغــل  ــة، لمواجه ــة عنصري وناعمــة وعدائي

ــة. ــي األســواق العالمي ــن ف ــوذ الصي ونف
واشــنطن  تبنــي  مــن  مؤخــرًا  شــهدناه  مــا 
المنتجــات  علــى  »عقابيــة«  وإجــراءات  لتدابيــر 
الصينيــة، تبــادل فيــه الطرفــان خطــوات انتقاميــة 
منتجــات  علــى  الجمركيــة  الرســوم  لزيــادة  أدت 
البلديــن وارتفــاع غيــر مبــرر فــي أســعار الســلع 
والمنتجــات ال ســيما عنــد بــدء العــام الدراســي فــي 
الواليــات المتحــدة وتحمــل المواطــن أعبــاء إضافيــة 

ال قــدرة للســواد األعظــم عليهــا.
األميركيــة  والمــال  االقتصــاد  يوميــة  وحملــت 
البيــت األبيــض  وول ســتريت جورنــال سياســات 
العشــوائية مســؤولية التدهــور محــذرة مــن »تفاقــم 
ــة  مخــاوف االســواق مــن أن توقــد النزاعــات التجاري
بيــن البلديــن شــرارة ركــود فــي االقتصــاد األميركــي.«

ــك  ــة الملموســة لتل ــج األولي وأوضحــت ان النتائ
السياســات أســهمت فــي »فقــدان الثقــة بالشــركات 
األميركيــة الصغيــرة .. نحــو 670 مصلحــة، بســبب 
التجــاري  التبــادل  وإعاقــة  ترامــب؛  فرضهــا  رســوم 
بيــن العمالقــة الصناعييــن فــي آســيا، وتضــرر نشــاط 
ــر  ــى التصدي ــا أساســا عل ــوم عمله ــي يق ــع الت المصان

ــاري(. ــبتمبر الج ــة.« )5 س ــدول األوروبي ــي ال ف
ــى الســلع  ــة عل ــت أن »الرســوم الجمركي وأردف
المســتوردة تزيــد مــن الضغوطــات علــى الشــركات 
األمــر  يتعلــق  عندمــا  الجنســيات  المتعــددة 
بالتكاليــف، وهــذا مــا يجعلهــا تبحــث عــن طــرق 
ــا أشــارت بعــض  ــة لتعويــض خســارتها .. كم بديل
األنشــطة  تراجــع  إلــى  االســتقصائية  الدراســات 

ــة  ــا الجنوبي ــوان وكوري ــان وتاي ــي الياب ــة ف الصناعي
ــا  ــن. أم ــي الصي ــة ف ــج متباين ــع نتائ وإندونيســيا، م
فــي أوروبــا فقــد سُــجل انخفــاض ملحــوظ فــي 
األنشــطة الصناعيــة فــي ألمانيــا، التــي تعــد المــورد 
العالمــي الرائــد لــآالت والمعــدات التكنولوجيــة.«

وواشــنطن  بكيــن  بيــن  التجــاري  النــزاع  أبــرز 
عوامــل صــراع أشــد بينهمــا كانــت كامنــة فــي معظمهــا 
لوقــت قريــب جذرهــا سياســي بأبعــاد اســتراتيجية 
بالدرجــة األولــى، ال ســيما لعــزم الصيــن الثابــت فــي 
ــة،  ــا اإلقليمي ــا ومياهه ــى أراضيه ممارســة ســيادتها عل
علــى  األميركيــة  العســكرية  التعزيــزات  بمواجهــة 
ــاه  ــي مي ــي ف ــن اإلقليم ــا؛ ومســؤولية األم ــة منه مقرب
بحــر الصيــن الجنوبــي، وخطــة الصيــن االســتراتيجية 
»طريــق  فــي  المدمجــة  االقتصــادي  االنفتــاح  فــي 
الحريــر« الجديــد الــذي ســيصل أقصــى مناطقهــا بكافة 
الــدول األوروبيــة بــراً، مــرورًا بكامــل الجغرافيــا الفاصلــة 

ــد. ــا هــو أبع ــا، وم ــن وألماني ــن الصي بي
الســابقة  بقراراتــه  تشــبث  األبيــض  البيــت 
بفــرض الرســوم الجمركيــة تصاعديــًا، علــى مــا 
قيمتــه 550 مليــار دوالر مــن المنتجــات الصينيــة، 
أخرهــا ســتدخل حيــز التنفيــذ منتصــف كانــون 
 %15 بنســبة  الجــاري،  العــام  مــن  األول/ديســمبر 
الكمبيوتــر  وأجهــزة  الخلويــة  »الهواتــف  علــى 
ــي ذروة  ــس« ف ــال والمالب ــب األطف ــة ولع المحمول
التســوق احتفــااًل بأعيــاد الميــالد والســنة الجديــدة.
إدامــة  علــى  البلــدان  أكــد  عينــه،  الوقــت  فــي 
التواصــل بينهمــا علــى مســتويات رفيعــة بغيــة التوصــل 
لصيغــة اتفــاق ترضــي الطرفيــن، علــى الرغــم مــن تزايد 
منســوب القلــق مــن نوايــا بعضهمــا البعــض؛ لكنهــا 
محاولــة أميركيــة لترضيــة حلفائهــا األوروبييــن بالدرجــة 
األولــى واإلعــالن عــن التمســك بمعاقبــة بكيــن فيمــا 
بعــد. األخيــرة أعلنــت أن وفدهــا الرســمي ســيصل 

ــل. ــر المقب واشــنطن منتصــف شــهر أكتوب
اســتراتيجية الصيــن فــي التعامــل مــع النزعــات 
والصبــر  الصمــود  عنوانهــا  المتبدلــة  األميركيــة 
والقــدرة علــى التحمــل، مــع ادراكهــا العميــق أن 
الــدول  ألســواق  تذهــب   ،%80 صادراتهــا،  غالبيــة 
ــى  ــدرًا أعل ــا ق ــح له ــركا، ممــا يتي األخــرى خــارج أمي

مــن المنــاورة والخيــارات البديلــة.
ارهاصــات  إلــى  واشــنطن  تنظــر  بالمقابــل، 
ــن،  ــة لبكي ــغ، المعادي ــغ كون ــة هون ــرات مقاطع ومظاه
بعيــن العطــف وتقديــم الدعــم للمحتجيــن، رغــم 
علــى  إضافيــة  ضغــط  كوســيلة  الخجــول،  انكارهــا 
المفــاوض الصينــي لتقديمــه تنــازالت قاســية. يشــار 
إلــى أن ســيادة المقاطعــة ســتعود بالكامــل لبكيــن عام 
ــي. ــاج البريطان ــع الت ــة م ــة المبرم ــق االتفاقي 2047، وف
األميركيــة  الدوائــر  ســعي  أيضــًا  الخلفيــة  وفــي 
ــغ« اقصــى  ــة »شــينغ يان ــي مقاطع ــرات ف إلشــعال التوت
غربــي الصيــن، التــي تقطنهــا أقليــة اإليغــور القوميــة، 
وإدامتهــا هنــاك طمعــًا فــي اقتطاعهــا عــن البلــد األم علــى 
طريــق تقســيم الصيــن، أســوة بجزيــرة تايــوان التــي 
حرصــت واشــنطن مؤخــرًا علــى بيعهــا طائــرات مقاتلــة 
أميركيــة حديثــة لتعميــق الشــرخ بينهــا وبيــن البلــد األم، 
ــا  ورســالة مفادهــا أن واشــنطن ســتفرد مروحــة حمايته
للجزيــرة عززتهــا بتحريــك قطعهــا البحريــة فــي ميــاه 
المضيــق الفاصــل بيــن الجزيــرة واألراضــي الصينيــة؛ 
مــن  بالقــرب  اإلقليميــة  الــدول  اســتمالة  عــن  فضــاًل 
الصيــن لصالحهــا وتجديــد نزعــة العــداء التاريخــي بينهــا 
ــا واشــنطن  ــي زودته ــام الت ــا فيتن ــن؛ أحدثه ــن الصي وبي

بســتة زوارق حربيــة لتعزيــز حراســتها لشــواطئها.
العــداء  تأجيــج  علــى  أيضــا  واشــنطن  تحافــظ 
اإلقليمــي الســتراتيجية الصيــن »الحــزام والطريــق،« 

عبّــر عنــه المركــز األمنــي ألميــركا الجديــدة بالقــول 
»تحــت مظلــة الحــزام والطريــق، تســعى بكيــن إلــى 
الترويــج لعالــم مترابــط عبــر شــبكة للبنــى التحتيــة 
ــاد أخــرى فضــاًل عــن  ــا أبع ــًا .. لكــن له ــة صيني ممول
المبــادرة االقتصاديــة؛ أذ مــا هــي إال وســيلة محوريــة 

ــن الجيو-سياســية.« ــز طموحــات الصي لتعزي
بالرغــم مــن تلك االســتراتيجية الطموحة والســيولة 
المصرفيــة الهائلــة لــدى بكيــن، وســخاء اســتثمارها فــي 
بنــى الــدول اإلقليميــة التحتيــة – ومــن ضمنهــا ســوريا، 
لكنهــا تســير بحــذر شــديد فــي المرحلــة الراهنــة كــي ال 
تســتعدي واشــنطن وتدخــل فــي مواجهــة مباشــرة معهــا 

فــي ظــل عــدم نضــوج اســتعداداتها لهــا.
فــي  تــوازي  الصينيــة  االســتراتيجية  تلــك  ربمــا 
الحــرب  انتهــاء  عقــب  األميركيــة  السياســة  مفارقتهــا 
فــي  باالســتثمار  جســدتها  والتــي  األولــى،  العالميــة 
بنيتهــا التحتيــة الداخليــة وفيمــا بعــد بالبنــى األوروبيــة 
ــة  المدمــرة. بيــد أن نزعــة واشــنطن التوســعية المتأصل
اســتثمرتها بدايــة فــي الســيطرة علــى القــارة الجنوبيــة 
الوســطى منــذ عقــد  أميــركا  بتدخلهــا عســكريا فــي 
العشــرينيات مــن القــرن الماضــي، مــا لبثــت أن تبلــورت 
ــوارد  ــى م ــا االســتعمارية للســيطرة عل ونضجــت نواياه
وخيــرات الكــون بأكملــه؛ بــدءًا بالهيمنــة علــى كامــل 
أوروبــا الغربيــة وتدريجيــا باســتبدالها الســيطرة علــى 

البريطانيــة والفرنســية الســابقة. المســتعمرات 


