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البلد غارق في األزمات ومأزق 
التشكيل يضاعف الكلفة

غالب قنديل
ال تلــوح فــي األفــق مخــارج قريبــة لمــأزق تشــكيل حكومــة جديــدة. واســتعصاء هــذه األزمــة يبــدو 
ــد  ــا تتزاي ــر، بينم ــادي. ويســتمر الغمــوض السياســي حــول األم ــرّر للمواطــن الع ــوم أو مب ــر مفه غي
التأويــات والتســريبات. فــي حيــن يســّلم الجميــع بــأن تمــادي الفــراغ ســيرفع الكلفــة، ويســرّع وتائــر 

االنهيــار، الــذي ال يمكــن وقفــه فــي ظــل حكومــة تصريــف األعمــال.
أوال: لــم يتقــدّم الرئيــس المكّلــف بمشــروع يخالــف منــوال مــا هــو جــاٍر فــي إدارة األزمــة االقتصاديــة 
ــس  ــي مجل ــل ف ــدة حصــص التمثي ــف. فالواضــح أن عق ــة، أو بتفســير الســتعصاء التألي ــة الخانق والمالي
الــوزراء، هــي التــي تؤخــر والدة الحكومــة العتيــدة. ومــن غيــر أن تعلــن ايٌّ مــن الرئاســتين األولــى والثالثــة 

رؤيتهــا الخاصــة، والمفاِرقــة لتشــكيل الحكومــة أو لخطتهــا الطارئــة فــي مواجهــة االنهيــار الخطيــر.
مــن المؤســف، ومــن الاسياســة أن تصــل أزمــة التشــكيل الــى هــذا االســتعصاء، ويُتــرك البلــد معلقــا 
فــي فــراغ الســلطة التنفيذيــة ضمــن حلقــة لحــس المبــرد، وفــي أزمــة ال ترحم، وتطحــن الطبقات الشــعبية، 
بــل إنهــا مسّــت وبقــوة الشــرائج االجتماعيــة الوســطى، التــي كانــت الخرافــة اللبنانيــة القديمــة تقــول إنهــا 

االســتقرار.  أمــان  صمّــام 
مــن  شــيء  ذلــك  وفــي 
الصحــة، ولكــن هــذه الطبقة 
ــص،  ــوم وتتقّل ــّل الي تضمح
الكارثــة  تطحنهــا  فيمــا 
يســتغرق  التــي  الكبــرى 
فيهــا البلــد، وال عيــن تــرفّ 
المتجادليــن  مــن  ألي 
ــي  ــن ف ــن الدائري المتنازعي
ــذا  ــورث ه ــة، ت ــة مفرغ حلق

الخطيــر. الفــراغ 
ثانيــا: كنــا نتمنــى لــو أن حيثيــات االســتعصاء ُقدِّمــت بــرؤى وبرامــج تبــرّر عــدم التاقــي 
والتفاهــم بيــن الرئاســتين األولــى والثالثــة علــى التشــكيلة الحكوميــة العتيــدة. والمواطــن، فــي نظرتــه 
الــى مــا يجــري، يؤلمــه هــدر الوقــت الثميــن فــي حلقــة الفــراغ الحكومــي، بينمــا تطحنــه األزمــات مــن 
ــوا يعلنــون ليــل نهــار أن اخطــر مــا يفاقــم المــأزق االقتصــادي  كل اتجــاه. والمســؤولون أنفســهم كان
والمالــي واالنهيــار المعيشــي، الــذي يســحق الفقــراء ومتوســطي الحــال، هــو الفــراغ الحكومــي فــي 

زمــن يســتدعي حكومــة غيــر عاديــة لمجابهــة الكارثــة.
ــأزق.  ــي تفســير هــذا الم ــون ف ــا المعني ــد يُورده ــي ق ــارات الت ــا مــن االعتب ــاس أيّ ــم الن ال يتفهّ
ــا منهــم لــم يتقــدّم برؤيــة تتصــل بمضمــون التوجّهــات والخطــط المطلوبــة لحــّل  فالحقيقــة أن أيّ
األزمــة الكارثيــة. ومــن الواضــح أن جميــع المواقــف فــي هــذا المجــال متماثلــة ومتوافقــة بيــن ســائر 
ــه اقتراحــات  ــة بالتشــكيل. فأحــدٌ ليســت لدي ــرار والمعني ــة الق ــة لمعادل األطــراف األساســية المكوِّن
خــارج حلقــة الديــون والقــروض ومواصلــة إدارة األزمــة وانتظــار جــاء الجائحــة، عــّل اهلل يقضــي أمــرا 
كان مفعــوال. ولــم نســمع أو نقــرأ مشــروعا جدّيــا يخــرج عــن دائــرة إدارة األزمــة، ليقتــرح مســارا جديــدا 
مفارقــا بصــورة نوعيــة، يبــرّر اختافــاتٍ نوعيــة وجذريــة مــع المنهــج المتّبــع فــي إدارة الشــأن العــام 

مــع تمــادي الكارثــة االقتصاديــة والمعيشــية.
ثالثــا: إن دوام الفــراغ، بــكل أســف، هــو نــوع مــن العبــث غيــر المشــروع أو المفهــوم فــي مصائــر 
ــي  ــن ف ــة. وال ســيما أن أحــدا مــن المتنازعي ــر عــادي وشــديد الصعوب ــي ظــرف غي ــد، ف ــاس والبل الن
ــة واحــدة لاختــاف، تتصــل  ــن حيثي ــدّم للبنانيي ــم يق ــة ل ــات النظــر حــول التشــكيلة الحكومي وجه
بخطــط العمــل الحكومــي ومشــاريع اإلنقــاذ. وال تخــرج جميــع أدبيــات المتنازعيــن عــن مفــردات 
األحجــام والحصــص التمثيليــة واالبتعــاد عــن تقديــم أي حجــة تتصــل بمشــروع الحكومــة أو خّطتهــا.

إن تمــادي هــذه األزمــة ســيرتّب علــى البلــد كلفــة إضافيــة. فــأي قــرار يتعّلــق بمعالجــة 
األزمــة واحتــواء نتائجهــا، يتطّلــب بالضــرورة حكومــة كاملــة القــوام الدســتوري، لتقــرّ الخطــط 
والمشــاريع، ولتتخــذ اإلجــراءات الكفيلــة بوقــف االنحــدار الســريع نحــو هــوة خطيــرة، وهــذا ما 
يعرفــه جميــع المعنييــن. وبالتالــي إنهــا مســؤوليتهم المشــتركة فــي التفاهــم علــى تشــكيلة 
حكوميــة وبرنامــج إنقــاذي يمنــع المزيــد مــن االنهيــار. وهــذا هــو الحــدّ األدنــى الــذي ينتظــره 
النــاس، وال يســامحون المتلكئيــن فــي توفيــر شــروط نجاحــه. وهــو أقــّل الواجــب الوطنــي 
والمســؤولية فــي زمــن كارثــي وغيــر عــادي، لــم نشــهده مــن قبــل. وبالتالــي ال مجــال معــه 

للمزيــد مــن هــدر الزمــن فــي ســجاالت التشــكيل والحصــص الوزاريــة.
إن كنتم متفقين على وصفات وقف الكارثة، فا ترفعوا كلفتها بتمادي الفراغ.

هل اعتمدت أميركا استراتيجّية جديدة للتعامل مع الشرق األوسط؟
 العميد د. أمين محمد حطيط

كيف تدير الرديف لوحدة الرضوان الحوثيّة الحرب في مأرب
نضال حمادة

هل تتخلى أميركا عن أطماعها النفطية في شرق سوريا ؟
ــم، أن  ــاة العال ــة لقن ــدت مصــادر مطلع أك
الــى  أدخلــت  األميركــي،  االحتــال  قــوات 

عســكريين،  رتليــن  الســورية  األراضــي 
يتألفــان مــن نحــو 50 شــاحنة وعربــة تحمــل 
هــذه  أن  وأضافــت  لوجســتية،  مســاعدات 
ــة  ــات جاري ــي ضمــن عملي المســاعدات، تأت
إلنشــاء قاعدتيــن عســكريتين جديدتيــن 
فــي البــاد، والتمــدّد االميركــي فــي ســورية 

ــاري. ــام الج ــة الع ــذ بداي ــدا من ــع ج توس
الواليــات  خــرق  يلخــص  مشــهد 
المتحــدة، لــكل األعــراف الدوليــة، وضربهــا 
ووحــدة  الــدول،  ســيادة  الحائــط  بعــرض 

أراضيهــا.
ادخلــت  األميركــي  اإلحتــال  قــوات 
ــد  ــر الولي ــر معب ــورية عب ــي الس ــى االراض ال

الحــدودي مــع العــراق، رتليــن عســكريين 
يتألفــان مــن نحــو 50 شــاحنة وعربــة، تحمــل 

غيــر  لقواعدهــا  لوجســتية  مســاعدات 
البــاد. فــي  الشــرعية 

عيــن  منطقــة  الــى  الرتــان  وتوجــه 
ديــوار فــي ريــف المالكيــة بريــف الحســكة، 
هــذه  فــإن  المحليــة،  المصــادر  وبحســب 
ــة  ــات جاري ــن عملي ــي ضم ــاعدات تأت المس
إلنشــاء قاعدتيــن عســكريتين جديدتيــن، 
األولــى فــي منطقــة عيــن ديــوار، والثانيــة 
ــان  ــط رمي ــول نف ــة حق ــط منطق ــي محي ف

الحســكة. بريــف 
هــذا التحــرك جــاء فــي الوقــت الــذي 
قامــت بــه قــوات الواليــات المتحــدة، بإنشــاء 
قاعــدة جديــدة لهــا فــي منطقــة اليعربيــة 

واســتقدمت  الشــرقي،  الحســكة  بريــف 
وعتــادا  لوجســتية،  مــواد  لهــا  واشــنطن 
عســكريا أدخلــت عبــر عشــر ناقــات جنــد.
التمــدد االميركــي وتعزيــز مواقعــه فــي 
الشــرق الســوري توســع جــدا منــذ بدايــة 
ايــام أدخلــت قــوات  الجــاري، فمنــذ  العــام 
ــاحنات  ــن الش ــددا م ــة ع ــال االميركي االحت
ــواد لوجســتية  ــدات وم ــل أســلحة ومع تحم
ايضــا، وتوجهــت هــذه المــرة الــى القاعــدة 
االميركيــة فــي حقــل العمــر النفطــي بريــف 

محافظــة ديــر الــزور.
قــوات اإلحتــال األميركــي فــي ســورية، 
الشــاحنات  آالف  أدخلــت  وجودهــا  ومنــذ 
العســكري  والعتــاد  باالســلحة  المحمّلــة 
وأقامــت  البــاد،  إلــى شــرق  واللوجســتي 
فــي  العســكرية  القواعــد  مــن  العديــد 

لمنطقــة. ا
وأكــد مراقبــون، أن واشــنطن تهــدف مــن 
إبقــاء قواتهــا فــي ســورية تقســيم البــاد 
بصــورة واضحــة، ثــم الضغــط علــى الحكومــة 
وتجويــع الشــعب الســوري، خصوصــا وأن 
ــط،  ــول النف ــى حق ــوات تســيطر عل هــذه الق
وتســرقها علنــا بمســاعدة مســلحي مليشــيا 

ــة الســورية. قســد وتمنعهــا عــن الدول
إضافــة إلــى هــذا، فــإن المناطــق التــي 
فيهــا  ويــزرع  زراعيــة،  أراض  هــي  تحتلهــا 
بشــكل خــاص القمــح، وهــو مــا تمنعــه ايضــا 
عــن مناطــق الدولــة للضغــط علــى الشــعب 

ــر. ــوري اكث العالمالس

مــن إبداعــات العقيــدة القتاليــة للحوثييــن 
ــا،  ــة وتوقيته ــكان المعرك ــون بم ــم يتحكم أنه
ينقلونهــا مــن صــرواح الــى جبــل مــراد الــى 
كمــا  واراك  الرويــك  الــى  الحمــراء  الطلعــة 

التكيّــف مــع  حصــل باألمــس، قــدرة علــى 
ظــروف المعركــة وعلــى التحكــم بمفاتيحهــا .

تقــدّم الحوثيّــون فــي صحــراء الجــوف 
الشاســعة بســرعة البــرق ليطبقــوا الحصــار 
علــى  الطريــق  ويقطعــوا  مــأرب  علــى 

الســعودية.
أســمّيها  )ســوف  اليمنيــة  الرضــوان  قــوات 
كذلــك( أخبرتنــا خــال أســبوع أنهــم أصبحــوا قــوّة 
تجيــد الحــروب فــي كّل الجغرافيــا والمناخــات. 

ــط. ــال فق ــال الجب ــد قت ــوّة تجي وليســوا ق
اعتمــد الحوثيــون فــي هجماتهــم األخيــرة 
علــى عقيــدة المعــارك الخاطفــة، تعتمــد هــذه 
العقيــدة علــى الدفــع بقــوات متدرّبــة بشــكل 

جيــد، وحــدات تــمّ تدريبهــا علــى غــرار “وحــدة 
عليهــا  ويعتمــد  اهلل،  حــزب  فــي  الرضــوان” 

ــرى. ــارك الكب ــّا لحســم المع ــون حالي الحوثي
مــن المعــارك التــي خاضهــا الحوثيــون 
وشــكلت انعطافــة فــي عقيدتهــم القتاليــة 
ــة  ــت معرك ــارة. كان ــة وادي ال جب ــر معرك غي
الضالــع معركــة كبــرى خاضتهــا قواتهــم بأقــّل 
الخســائر وبغنائــم مــن الســاح والذخائــر 
الحــرب  خــوض  مــن  مكنتهــم  واآلليــات 

لســنوات طويلــة.
أهــمّ اإلنجــازات العســكرية التــي أحدثتهــا 
فــي  للحوثييــن  التابعــة  الخاصــة  الوحــدة 
معركــة مــأرب كانــت الســيطرة علــى منطقــة 
تفوّقــًا  أعطتهــم  التــي  الحمــراء  الطلعــة 

ميدانيــًا زامنــت لهــم مــا يلــي:
ــة  ــراء بواب ــة الحم ــة الطلع ــر منطق 1 ـ تعتب
مــأرب وهــي المنفــذ األســاس بيــن صنعــاء 

ومــأرب.
الحوثيــون  أمّــن  الســيطرة  بهــذه  ـ   2

مــراد. ال  جبــل  ناحيــة  مــن  ظهرهــم 
3 ـ  الميمنــة مــن ناحيــة مناطــق مثلــث 
قبائــل  ومنطقــة  والمنيــن،  والفــاو  الســدّ 

الجدعــان.
4 ـ اقترابهــم مــن مثلــث الطــرق الرئيســة 
الــذي يربــط مــأرب  بطريــق الســدّ وطريقــي 
صافــر وحريــب، ويُعتبــر المثلــث مركــز تحكــم 
حيــث  مــأرب  منافــذ  كّل  فــي  منطقــة  فــي 

ــة. ــة الغربي ــارك الجنوبي تجــري المع
ــرف  ــة تش ــوات المتقدّم ــت الق 5 ـ  أصبح

ــة بشــكل مباشــر. ــاء مــأرب الغربي ــى أحي عل
بعــض  السياســي  المســتوى  علــى 
يوســف  أبــو  عــودة  الــى  أشــارت  المعلومــات 
الفيشــي الــى الواجهــة، وهــو عــراب كّل اتفاقــات 
الحوثييــن مــع اإلصــاح  عــام 2011، ومــع علــي 
عبــداهلل صالــح. وبــدأ الرجــل فــي مــأرب يتواصــل 

المعلومــات. القبائــل، كمــا تشــير  مــع 

مراكــز  تجريهــا  بســيطة  مقارنــة  فــي 
الدراســات واألبحــاث الغربيــة بيــن واقــع أميــركا 
وخصومهــا حاضــرًا وموقعهــم قبــل 30 ســنة تصــل 
إلــى رســم صــورة تقــول خطوطهــا بــأّن الهــوة 
ــى  ــت إل ــن تقلص ــركا والصي ــن أمي ــحيقة بي الس
حــدّ كبيــر جعلــت الصيــن تتقــدّم علــى أميــركا 
وبــات  االقتصاديــة  النواحــي  مــن  كثيــر  فــي 
االقتصــاد الصينــي يتحضّــر ليكــون االقتصــاد 
عســكرية  قــوة  مــع  مواكبــًا  األول  العالمــي 
ــر اســتعراضات أو  ــن غي ــف األســوار م ــو خل تنم
اســتفزاز أو صخــب، قــوة تعدّهــا الصيــن لدوريــن 
النفــس  عــن  الدفــاع  أولهمــا  اســتراتيجيين 
وثانيهمــا  الصينيــة  الدولــة  وحــدة  وحمايــة 
الــذي  الفضــاء الحيــوي االســتراتيجي  حمايــة 
يحتاجــه االقتصــاد الصينــي فــي حجمــه وشــكله 
الجديــد. وفــي المقابــل كانــت الواليــات المتحــدة 
ــا الدولــي  األميركيــة نفســها تتــآكل فــي نفوذه
وتتعثــر فــي مشــروعها اإلمبراطــوري القائــم على 
ــر  ــي أكث ــم ف ــة وتتجــرّع الهزائ ــة القطبي األحادي
مــن ميــدان دولــي، واألخطــر مــا بــات يجــري 
علــى الصعيــد الداخلــي مــن ترهّــل وتــآكل ومــا 
ــع. ــن وتراج ــن وه ــدوالر م ــاد وال ــق باالقتص يلح
يقــول  كمــا  ذلــك  كّل  فــي  الســبب  أمــا 
ــل  ــى عوام ــز عل ــه يرتك ــون فإن ــراء األميركي الخب
عــدة أهمّهــا أّن أميــركا أشــغلت نفســها بحــروب 
والشــعوب هنــا وهنــاك  الــدول  شــنّتها علــى 
مــن الخليــج الفارســي إلــى أفغانســتان فالعــراق 
فليبيــا فســورية واليمــن إلــخ… وعوّلــت عليهــا 
الصيــن  أمــا  اإلمبراطوريــة،  أحاديتهــا  لتفــرض 
فقــد انصرفــت بصمــت إلــى اقتصادهــا وإعــداد 
ــركا  ــا، وكانــت النتيجــة أّن أمي ــاع عنه ــوة للدف الق
النتائــج  تحقــق  ولــم  الوفيــر  المــال  أهــدرت 
ــا  ــوّل حروبه ــم تســتطع أن تم ــا ل ــاة كم المتوخ
مــن جيــوب اآلخريــن بشــكل كامــل رغــم البقــرة 
العربيــة الخليجيــة الحلــوب التــي مــدّت أميــركا 
بجــزء مــن نفقاتهــا فــي تلــك الحــروب، لكنهــا لــم 
تغــطِّ كّل النفقــات وبقيــت الخزينــة األميركيــة 
هــي األســاس وجيــب المواطــن األميركــي هــي 
المصــدر الرئيســي لإلنفــاق علــى الحــروب التــي 
تمخضــت بعــد 30 عامــًا عــن خســائر متعــدّدة 
وسياســية،  وعســكرية  اســتراتيجية  الوجــوه 
ــا  ــة، م ــة واالقتصادي ــائر المادي ــن الخس ــًا ع فض
ــا بالشــكل  ــركا وخصومه ــن أمي ــارق بي ــص الف قّل
روســيا  مــع  أمــا  الصيــن،  مــع  ذكرنــاه  الــذي 

فللمســألة كام آخــر.
إذ عندمــا انطلقــت أميــركا فــي أواخــر القــرن 
الســوفياتيّ  االتحــاد  انحــال  وبعــد  الماضــي 

)ندّهــا الســابق علــى المســرح الدولــي(، عندمــا 
انطلقــت فــي حروبهــا تلــك كانــت روســيا وريــث 
ــرة  ــة فقي ــح دول االتحــاد المنحــّل تراجعــت لتصب
تصنّــف ضمــن الــدول الداخليــة التــي ال اهتمــام 

إقليميــًا أو دوليــًا لهــا، ألّن اهتمامهــا األول كان 
كيــف تطعــم شــعبها، ولــم تفدهــا ترســانتها 
ــة التــي ورثتهــا مــن االتحــاد الســوفياتيّ  النووي
فــي االحتفــاظ الفعلــي الفاعــل بالمقعــد الدولــي 
العالمــي الــذي هــو لهــا، وســقطت إلــى حــدّ بعيد 
تحــت قبضــة المافيــات فــي المــال واالقتصــاد 
واإلعــام إلــخ… حتــى أّن حــق الفيتــو الــذي 
لهــا فــي مجلــس األمــن تعطــل اســتعماله عمليــًا 
خشــية مــن الغضــب األميركــي. وبغيــاب االتحــاد 
ــن  ــركا م ــرت أمي الســوفياتي وعجــز روســيا ظه
بعــد  الدولــي  المســرح  علــى  منافــس  غيــر 
أن حوّلــت أوروبــا )القــارة العجــوز بالتوصيــف 
ــل  ــذ أو حام ــع أو منف ــرد تاب ــى مج ــي( إل األميرك

ــم. ــى العال ــة إل رســائل أميركي
التــي خططتهــا  الكونيــة  الحــرب  أّن  بيــد 
وأضرمــت أميــركا نيرانهــا وقادتهــا فــي الشــرق 
العربــي”  “الربيــع  عنــوان  تحــت  األوســط 
التدميــر  ورغــم  الــكاذب(،  المــزوّر  )العنــوان 
الهائــل الــذي أحدثتــه بشــكل خــاص فــي ليبيــا 
واليمــن وســورية، تدميــر كان ســبقه تدميــر فــي 
العــراق قبــل عشــر ســنوات، إّن هــذه الحــرب 
رغــم هــذا التدميــر فإنهــا لــم تحقــق لهــا مــا تريــد 
ال بــل وصلــت األمــور فيهــا إلــى حالــة النصــر 
ســمح  مــا  المحتملــة،  والهزيمــة  المســتحيل 
ال بــل مــا وّفــر لروســيا ومــن البــاب الســوري 
ــة دعــوة للتدخــل وفرصــة تخطــي األســوار  بطاق
التــي عزلتهــا عــن العالــم واالنخــراط فــي عمــل 
ميدانــي عمانــي بــرّرت لنفســها المشــاركة 
فيــه بأنــه عمــل دفاعــي باعتبــار أّن “الدفــاع عــن 

موســكو يبــدأ عنــد أســوار دمشــق”، ورغــم أّن 
مقاربتهــا للملــف الســوري كانــت حــذرة مشــوبة 
بالخشــية مــن إغضــاب أميــركا وردة فعلهــا إال أنها 
“كســرت حاجــز الخــوف نوعــًا وعلــى خطيــن 

خــط ميدانــي بالعمــل العســكري المباشــر ضــدّ 
اإلرهــاب المدعــوم أميركيــًا، وبعمــل سياســي ذي 
ــتانة  ــة اس ــكلت منظوم ــًا وش ــي أيض ــد ميدان بع
الســوري،  الشــأن  لرعايــة  وتركيــا  إيــران  مــع 
منظومــة كادت أن تحــّل أو حلــت مــكان منضــدة 
جنيــف الفاشــلة المتعثــرة بيــد أوروبيــة أميركيــة.
وهكــذا وجــدت أميــركا نفســها فــي مطلــع 
العقــد الثالــث مــن القــرن الواحــد والعشــرين 
والصيــن،  روســيا  يحاصرانهــا  خصميــن  أمــام 
ولــم تبــق إيــران ومعهــا محــور المقاومــة وقلعتــه 
فــي ميــدان  الوســطى ســورية وحدهــا دوليــًا 
ــاج سياســة  ــة وانته ــض للسياســة األميركي الرف
ــة  ــن التبعي ــدًا ع ــامّ بعي ــي الت االســتقال الوطن

ألميــركا ورفضــًا إلماءاتهــا.
هــذا الواقــع الدولــي الجديــد فــرض علــى 
ــا  ــم وأرغمه ــي العال ــة سياســتها ف ــركا مراجع أمي
البحــث  “اســتراتيجية  مــن  االنتقــال  علــى 
عــن المكاســب وتراكمهــا لتكريــس األحاديــة 
التحقــق ال  باتــت مســتحيلة  التــي  القطبيــة” 
الــذي  بــل باتــت منتجــة للخســائر والتراجــع 
بــدأ يتســارع فــي ظــّل واقــع داخلــي أميركــي 
اســتراتيجية  إلــى  االنتقــال  فــرض  مقلــق، 
األكبــر.  الخطــر  ومواجهــة  الخســائر  تحديــد 
وبــات الســؤال األميركــي ليــس “كــم ســنربح 
ونراكــم مــن األربــاح؟” بــل “كيــف نحافــظ علــى 
ــات  ــر؟”، أيّ ب ــى ال نخســر أكث ــد حت ــي الي ــا ف م
الحلــم األميركــي عــدم التراجــع اإلضافــي وليــس 

التقــدّم كمــا كانــت تحلــم.
ــرى  ــركا ت ــت أمي ــي بات ــق العمل ــي التطبي وف

األعظــم،  االســتراتيجي  العــدو  الصيــن  فــي 
وفــي  األكبــر،  العســكري  العــدو  روســيا  وفــي 
ــاوم األخطــر  ــران ومحــور المقاومــة العــدو المق إي
علــى سياســتها فــي الشــرق األوســط، األمــر 
ــة  ــات المواجه ــاد أولوي ــا اعتم ــرض عليه ــذي ف ال
وفقــًا لطبيعــة الخطــر وجديتــه وقربــه. وتحــت 
وطــأة ذلــك نــرى أّن أميــركا اعتمــدت كمــا يبــدو 
اســتراتيجية إنقــاذ وتحديــد خســائر وترتيــب 

أوليــات جديــدة تقــوم علــى مــا يلــي:
1 ـ تبريــد الصراعــات فــي الشــرق األوســط 
التــي  السياســية  بالوســائل  ملفاتــه  ومعالجــة 
ــوة عســكرية محــدودة مــن أجــل  ــى ق تســتند إل
الضغــط ليــس أكثــر، ألنهــا أيقنــت أّن النصــر 
العســكري مــن قبلهــا مســتحيل، وأّن االســتنزاف 
ــد  ــن، وأّن تحدي المســتمرّ يخــدم روســيا والصي
الخســائر يفــرض وقــف المواجهــات حيــث هــي 
والبحــث عــن حلــول سياســية تؤمّــن لهــا مصالح 
معينــة يمكنهــا حمايتهــا اآلن وغيــر مضمونــة فــي 

المســتقبل إذا اســتمرّ الصــراع.
الشــرق األقصــى حيــث  إلــى  االنتقــال  ـ   2
ــن،  ــن الصي ــي م ــم المتأت ــر األعظ ــدان الخط مي
وممارســة  والدفــاع  الحصــار  خطــوط  لرســم 
وإشــغال  والسياســية  العســكرية  الضغــوط 
عــن  لتصرفهــا  لهــا  تنتجهــا  بملفــات  الصيــن 
مســارات النمــو االقتصــادي والتطــوّر العســكري 
والتوســع فــي الفضــاء االســتدراجي الحيــوي.
3 ـ التركيــز علــى األداء الروســي فــي الشــرق 
األوســط وأوروبــا وشــمال أفريقيــا إلقفــال األبــواب 

بوجهــه وحرمانــه مــن فــرص التعاظــم عالميــًا.
دخلــت  أميــركا  إّن  نقــول  الخاصــة  وفــي 
مرحلــة الخــروج تســّلًا مــن الشــرق األوســط 
الــذي رغــم مــا أمّنــه لهــا مــن أمــوال، أفقدهــا 
ــرض  ــة ف ــا فرص ــا بوجهه ــي أبداه ــة الت بالمقاوم
النظــام العالمــي الجديــد األحــادي القطبيــة ومنــح 
وجَسْــر  التقــدّم  فــرص  وخصومهــا  أعداءهــا 
الهــوة بينهــا وبينهــم وباتــت اآلن فــي مرحلــة 
االنســحاب الهــادئ، ولــذاك يضحكنــي أولئــك 
الذيــن يطالبــون أميــركا بمزيــد مــن التدخــل فــي 
ــرأون الحــال  ــا، وهــم ال يق ــان منه ــة ولبن المنطق
ــي  ــدة الت ــركا الجدي األميركــي واســتراتيجية أمي
فرضهــا عليهــا واقــع الخســائر والهزائــم والترهــل، 
المرحلــة  لطبيعــة  المدركــون  المقاومــون  أمــا 
فعليهــم أن يضعــوا خططــًا للعمــل بمــا يتناســب 
مــع أحــكام وقواعــد مرحلــة انســال العــدو خارجًا، 
ــردّدون فــي موقــف وال يتســرّعون فــي  ــا يت ف
تدبيــر.  أو  تصــرف  فــي  يُســتفزون  وال  قــرار 

فالوقــت يلعــب لمصلحتهــم.
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