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روسيا وسوريا.. تمايز ضمن التفاهم
سركيس ابوزيد

الدور التركي في لبنان.. األهداف واألدوات
د. علي مطر

كثــر الحديــث فــي اآلونــة األخيــرة -  خاصــًة بعــد انفجــار مرفــأ بيــروت -  عــن الــدور التركــي فــي لبنــان. 
ويبــدو أن الحديــث عــن نفــوذ تركــي فــي بلــد لــه موقــع جغرافــي اســتراتيجي كلبنــان، لــم يعــد حبــرًا علــى 
ورق. وتحدثــت تقاريــر صحفيــة وإعاميــة خــال األشــهر الماضيــة، عــن دوٍر تركــي فــي أحــداث الشــمال 
التــي حصلــت عقــب حــراك 17 تشــرين، ودعــم لمجموعــات تتخــذ المطالــب المعيشــية غطــاًء لهــا، كمــا 

بــدأت توَجَّــه االتهامــات األمنيــة العلنيــة لألتــراك واالســتخبارات التركيــة فــي أحــداث عــدة.
تولــي أنقــرة كغيرهــا مــن الاعبيــن اإلقليمييــن والدولييــن أهميــة بالغــة للملــف اللبنانــي ألســباب 
تاريخيــة، ودينيــة، وجغرافيــة. وكمــا العديــد مــن العواصــم اإلقليميــة والدوليــة التــي تعمــل فــي 
لبنــان وتريــد أن تحمــي مصالحهــا وسياســاتها، فــإن تركيــا أيضــًا تريــد أن تتواجــد فــي هــذه البقعــة 
ــروت. ويوحــي كام  ــع بي ــة خطــوط التواصــل م ــا السياســي واإلقتصــادي وحماي اإلســتراتيجية بثقله

أردوغــان عــن "األخــوة األبديــة"، مؤشــرًا الــى االهتمــام بلبنــان.
ــز  ــا تشــير دراســة "لمرك ــوذ التركــي بحســب م ــت النف ــة لتثبي ــذه المســاعي التركي وال شــك أن له
االتحــاد لألبحــاث" نواتــه التــي تشــمل األقليــة التركمانيــة فــي الشــمال والبقــاع، والتــي تســتثمر فيهــا 
تركيــا، إمــا مــن خــال مشــاريع تنمويــة أو عبــر منــح جامعيــة. كمــا أحيــت تركيــا الروابــط الثقافيــة مــع عــدد 
مــن العائــات اللبنانيــة ذات األصــول التركيــة، خــال الفتــرة الماضيــة، مــن بوابــة الجنســيات، فضــًا عــن 
ارتبــاط تركيــا بأحــزاب فــي لبنــان. وتعمــل أنقــرة علــى توســيع رقعــة حراكهــا التنمــوي فــي لبنــان، كمثــل 

مســاعي افتتاحهــا المستشــفى التركــي فــي صيــدا، والنقــاش الحاصــل لفتــح جامعــة فــي عــكار.
إضافــة إلــى مــا تقــدم، فإنــه منــذ العــام 2006، ودخــول القــوات التركيــة كجــزء مــن قــوات اليونيفيــل 
إلــى لبنــان، وجّــه األتــراك منظمــة )TIKA(، أو وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة، للعمــل فــي لبنــان، 

وهــي تعــد أداة مــن أدوات تطبيــق السياســة الخارجيــة التركيــة فــي العديــد مــن الــدول.
يأتــي االهتمــام التركــي بلبنــان كاحــدى ســاحات الصــراع بيــن المحوريــن التركي-القطــري، والســعودي-
االماراتي-المصــري، وبالتالــي هــو كغيــره مــن هــذه الســاحات موضــع تجــاذب وصــراع ال بــل قــد يكــون األكثــر 
عرضــة لتأثيراتــه. فضــًا عــن أن تركيــا تطمــح لتعزيــز نفوذهــا فــي ســوريا مــن خــال توســيع نفوذهــا اللبنانــي 
وتحديــدًا فــي منطقــة الشــمال اعتمــادًا علــى االرتبــاط الشــديد بيــن الدولتيــن - وذلــك عبــر العديــد مــن 

النشــاطات فــي مجــاالت مختلفــة، كالتجــارة البحريــة وربــط مرفــأ طرابلــس بمرفــأ مرســين.
ــا تجــاه لبنــان لهــا أهــداف واضحــة ترتبــط بالسياســة اإلقليميــة  ومــن الواضــح أن سياســة تركي
لتركيــا وتوجهاتهــا االســتراتيجية، والتــي وإن لــم تبــدأ فــي تنفيذهــا مــع انفجــار مرفــأ بيــروت لكنهــا 
اســتثمرت هــذه اللحظــة لإلســراع بتنفيــذ هــذه األهــداف مــع إضافــة بعــض األهــداف المرحليــة 
األخــرى. وتســعى تركيــا إلــى زيــادة فــرص شــركائها فــي نشــاطات إعــادة إعمــار بيــروت، بمــا يزيــد مــن 
نفــوذه اقتصاديــا. وتعمــل علــى تدعيــم مكانــة مؤسســاتها القائمــة فــي الشــمال اللبنانــي، مــن خــال 

مؤسســات المجتمــع المدنــي لتحســين صورتهــا وتنميــة نفوذهــا الثقافــي والتنمــوي.
وتســعى أنقــرة مــن خــال امتــاك تأثيــر داخــل لبنــان إلــى الحصــول علــى أوراق مســاومة مــع 
فرنســا ـ التــي يمثــل لبنــان بالنســبة لهــا أهميــة كبيــرة، وهــو مــا يدفعهــا للعمــل علــى تغييــر المعادلــة 
السياســية وتــوازن القــوى داخــل لبنــان ـ خاصــة مــع وجــود العديــد مــن الملفــات التــي تشــهد خافــات 
وتباينــات بينهمــا، خاصــة فــي ملفــي ليبيــا وغــاز شــرق المتوســط. وال شــك أن التغلغــل التركــي فــي 
لبنــان يســاهم فــي دعــم االنتشــار التركــي فــي الدائــرة العربيــة واإلقليميــة، وتراهــن أنقــرة علــى أن 
ذلــك ســوف يحظــى فــي النهايــة بموافقــة غربيــة واميركيــة إســرائيلية علــى اعتبــار أنــه يحاصــر الــدور 
اإليرانــي وهــو هــدف بالنســبة لهــم. كمــا أن نجــاح تركيــا فــي تثبيــت حضورهــا ونفوذهــا فــي لبنــان 
ــح  ــف الســوري بصفــة عامــة، وتفت ــات للمل ــة ترتيب ــوة فــي أي ســوف يضيــف إلــى رصيدهــا عناصــر ق
مجــاالت تعــاون مــع "إســرائيل"، خاصــة إذا مــا اســتطاعت تركيــا اســتغال لبنــان لتحقيــق طموحاتهــا 

فــي غــاز شــرق المتوســط.
يمكــن القــول إن النشــاط التركــي فــي لبنــان يتخّــذ أشــكااًل عديــدة، تصــبّ جميعهــا فــي اتجــاه 
واحــد، هــو تعزيــز النفــوذ التركــي داخــل البيئــة االســامية خاصــًة فــي شــمال لبنــان، ومواجهــة النفــوذ 
الســعودي ــــ اإلماراتــي، فــي حــرب القيــادة فــي العالــم االســامي بيــن الســعودية وحلفائهــا مــن جهــة، 

وتركيــا وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى.

لماذا أنفق األميركيون10 مليار دوالر في لبنان؟
 ناصر قنديل

ــل  ــد هي ــة ديفي ــة األميركي ــر الخارجي ــب وزي ــه نائ ــذي قال ــكام ال – ال
رســميّ  كام  هــو  الكونغــرس  فــي  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  أمــام 
ــن اإلدارة  ــة دســتورية بي ــة ضمــن عاق ــي مناســبة مدوّن ــال ف ــق يُق موّث
والكونغــرس، فــا يحتمــل االرتجــال، ولذلــك فــإن كام هيــل لجهــة 
الكشــف عــن إنفــاق مبلــغ عشــرة مليــارات دوالر خــال الســنوات الماضيّــة 
لدعــم القــوى المســلحة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، يســتحقّ وحــده 
التســاؤل عــن وجهــة إنفــاق هــذا المبلــغ الضخــم، واألهــداف مــن إنفاقــه.

ــذه  ــب ه ــي، وغال ــش اللبنان ــاعدات للجي ــنطن مس ــدّم واش – تق
المســاعدات مســقوف بمــا ال يتيــحُ للجيــش امتــاك مــا يتيــح مواجهة 
االعتــداءات “اإلســرائيلية”، يُقــدّر ســنويًا وفقــًا لمــا يُنشَــر علــى 
ــر المســاعدات  ــه تقاري ــا تتضمّن ــن، وم ألســنة المســؤولين األميركيي
العســكرية األميركيّــة لبلــدان العالــم علــى مواقــع عســكرية أميركيّــة، 
ــر قبلهــا، مــا  ــّل مــن ذلــك بكثي بمئــة مليــون دوالر، منــذ العــام 2005، وأق
يعنــي أن ســقف هــذه المســاعدات ال يصــُل الــى ثاثــة مليــارات دوالر 

خــال ثاثيــن عامــًا، فأيــن ذهبــت الســبعة مليــارات دوالر األخــرى؟
– أن تكــون اإلدارة األميركيّــة قــد أنفقــت ســبعة مليــارات دوالر 
خــال أربعــة عشــر عامــًا، يعنــي نصــف مليــار دوالر ســنويًا، علــى مــا 
ــن  ــا يمك ــًا لم ــي وفق ــي، وه ــع المدن ــات المجتم ــماه هيــل بمنظم أس
للمتابــع أن يعرفــه، موزعــة بين ثاثة مســتويات، مســاهمات ومشــاريع 
والمؤسســات  الــوزارات  مــع  أميركــي  بتمويــل  تتعاقــد  لمنظمــات 
ــة،  ــي الدول ــر مصــادر الفســاد ف ــا أكب ــًا أنه ــات معلوم ــد ب ــة، وق الحكومي
حيــث يتقاضــى مستشــارون مبالــغ طائلــة خــارج أي إطــار رســمي 

وأيــة رقابــة رســمية، وأغلبهــم ال يقــدم شــيئًا يذكــر، واألهــم أنهــم 
بــا اســتثناء محســوبيات لزعامــات، ينطبــق علــى توظيفهــم مفهــوم 
المشــاركة األميركيّــة بتوفيــر االحتيــاط المالــي إلعــادة إنتــاج نظــام 

الفســاد السياســي والمالــي مــن خــارج الموازنــات الرســميّة.

المؤسســات  تقدّمهــا  مســاهمات  هــو  الثانــي  المســتوى   –
هيــل  يســمّيها  خاصــة  لبنانيّــة  لمؤسســات  الماليّــة  األميركيّــة 
تابعــة  سياســية  جمعيــات  وهــي  المدنــي،  المجتمــع  بمنظمــات 
لزعامــات مناطقيــة وطائفيــة تســاعد هــذه الزعامــات بإعــادة إنتــاج 
والمنافســة  التكافــؤ  شــروط  ألبســط  منافيــة  بصــورة  زعامتهــا 
ــن  ــن الخــارج لمواطني ــة م ــات مموّل ــم خدم ــر تقدي ــة، عب الديمقراطي

ــن  ــوم م ــم المدع ــم الزعي ــا له ــم، ووّفره ــن حقوقه ــة م ــم الدول حرمته
األميركــي. التمويــل 

ــات  ــا مؤسس ــتفيد منه ــاهمات تس ــو مس ــث ه ــتوى الثال – المس
ناشــطة سياســيًا وإعاميــًا، عبّــر عنهــا التحالــف الــذي تصــدّى لقيــادة 
ــه اإلعامــيّ  ــاط أغلب ــًا انضب ــد خافي ــم يعُ ــذي ل انتفاضــة تشــرين، وال
بعناويــن  ومنظمــات  ناشــئة،  أحــزاب  ذلــك  فــي  بمــا  والسياســي، 
إنســانية وسياســية ولــدت تحــت عنــوان تعزيــز الديمقراطيــة أو حماية 
حقــوق اإلنســان أو االهتمــام بالنازحيــن الســوريين، وبمثــل مــا ينضــح 
ســجل أغلــب هــذه المؤسســات بالفســاد، فــإن دورهــا السياســي كأدة 

ــًا. ــًا وال مخفي ــة ليــس خافي للسياســة األميركيّ
عنوانهــا  برامــج  مــن  المســتفيدة  اإلعــام  وســائل  بعــض   –
التشــجيع علــى الديمقراطيّــة، لــم يتأخــر عــن إعــداد تقاريــر ترويجيّــة 
االحتــال  كيــان  بيــن  برعايتــه  واشــنطن  قامــت  الــذي  للتطبيــع 
ــات  ــع بــث خطاب ــة لمن ــرارات أميركيّ ــزم بق ــن، والت ــارات والبحري واإلم
األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــراهلل، تحــت حجــج واهيــة، 
بمثــل مــا التــزم بــا مبــرّر بنقــل خطابــات شــخصيات منضويــة تحــت 

العبــاءة األميركيّــة وتخــدم المشــروع األميركــي.
اللبنانــي  الشــعب  عــن  األمــوال  يحجبــون  الذيــن  األميركيــون   –
ــا  ــرة عندم ــال بوف ــع، يجــدون الم ــق وحصــار وتجوي ــذون سياســة خن وينف
يكــون المطلــوب تجنيــد عمــاء خمــس نجــوم، وهــم يفرضــون العقوبــات 
تحــت عناويــن ماحقــة الفســاد يقيمــون ويشــجعون قيــام إمبراطوريــات 

الفســاد المنتشــرة فــي كل المناطــق وكل القطاعــات.

مؤخــرًا زار وفــد روســي بــارز دمشــق يرأســه 
يــوري بوريســوف )ممثــل بوتيــن الشــخصي الــى 
ســيرغي  الخارجيــة  وزيــر  فيــه  وشــارك  ســوريا(، 
ــارة  تكهنــات كثيــرة حــول  الفــروف.  أثــارت هــذه الزي
أهدافهــا، كمــا كان الفتًــا التمثيــل الرفيــع لوزارتــي 
ــدة  ــة جدي ــرت مرحل ــة. واعتب ــزة األمني ــاع واألجه الدف
هــذا  الســوري.  الملــف  مــع  موســكو  تعامــل  فــي 
تنفيــذ  ضــرورة  إلــى  يســتند  الجديــد  المنعطــف 
القــرارات الدوليــة، ويمهــد لبلــورة اســتراتيجية جديــدة 

للتعامــل مــع إنســداد أفــق التســوية السياســية.
معــه  حمــل  دمشــق  إلــى  الروســي  الوفــد 
تقديمــات وإغــراءات اقتصاديــة ونصائــح دبلوماســية 

هــذه أبرزهــا:
لمواجهــة  ودمشــق  بيــن موســكو  التنســيق   -
العقوبــات األميركيــة بموجــب »قانــون قيصــر«، فــكل 
المؤشــرات تــدل علــى أن األســابيع المقبلــة ستشــهد 
صــدور قوائــم جديــدة ستشــمل رجــال أعمــال ونوابــا 
يعــرف  بــات  مــا  وفــق  عســكريين،  ومســؤولين 
بـ«ســيف قيصــر«. وحمــل الوفــد الروســي إغــراءات 
ماليــة واقتصاديــة بينهــا قــروض أو منــح بمليــارات 
الــدوالرات األميركيــة إلعطــاء أوكســجين إلــى دمشــق 
يســاعدها فــي الفتــرة المقبلــة ويخفــف عــبء األزمــة 

االقتصاديــة وســعر صــرف الليــرة الســورية.
الدبلوماســية  العزلــة  كســر  فــي  المســاعدة   -
- السياســية وبــدء عمليــة إعــادة اإلعمــار، باإلقــدام 
علــى بعــض الخطــوات الملموســة المتعلقــة بترتيــب 

البيــت الداخلــي وإجــراء »إصــاح دســتوري«.
إجتماعــات  مــع  التعاطــي  أســلوب  تغييــر   -
لتحقيــق  عملهــا  وتســريع  الدســتورية  اللجنــة 
المقبلــة..  الرئاســية  االنتخابــات  قبــل  إختراقــات 
مــن الواضــح أن موســكو، التــي تؤكــد علــى أنــه ال 
حــل عســكريا للملفــات التــي مــا زالــت عالقــة فــي 
ســوريا، تســعى لتحقيــق هدفيــن أساســيين، وقــد 

وضعــت لهمــا أجنــدة زمنيــة:
* األول سياســي: وضــع آليــات لدفــع عمليــة 
تتضمــن  جنيــف،  فــي  الســورية  المفاوضــات 
دســتوري  تعديــل  إنجــاز  السياســية  األجنــدة 
آذار  بحلــول  الشــعبي  اإلســتفتاء  علــى  وعرضــه 
المقبــل، يليــه انتخابــات برلمانيــة فــي أيــار، ثــم 

انتخابــات رئاســية فــي تمــوز، وهــو مــا يتوافــق مــع 
وجهــة نظــر موســكو ومــع قــرار مجلــس األمــن.
عســكريا  حــل  ال  أن  تعتبــر  موســكو  أن  وبمــا 
لألجــزاء التــي مــا زالــت غيــر خاضعــة لســيطرة الحكومة 

الســورية، والمقصــود هنــا إدلــب ومنطقــة شــرق الفــرات، 
ــب المشــهد السياســي  ــى إعــادة ترتي ــا تســعى إل فإنه
والميدانــي فــي ســوريا: فتــح قنــوات حــوار مــع األكــراد، 
والعمــل علــى إيجــاد صيغــة لتمثيلهــم فــي العمليــة 

ــرة. ــاب أنق ــن دون إغض ــية م السياس
 وفــي إدلــب يقــوم التوجــه علــى أن الشــكل 
ــى أســاس  ــوم عل ــوية يجــب أن يق ــي للتس النهائ
ــق يرســخ  ــى تواف حــوار تركــي ـ ســوري يفضــي إل
اإلحتــرام المتبــادل للمصالــح واألمــن الحــدودي، مــا 
يعنــي أنــه يمكــن أن يقــوم علــى أســاس إتفــاق 

ــض الشــيء.. ــيعه بع ــال توس ــع إحتم ــة، م أضن
ــل  ــا وتعم ــع تركي ــة م ــيا بالعاق ــك روس تتمس
مــع  شــامل  حــوار  لفتــح  الوضــع  ترتيــب  علــى 
اإلســتحقاق  انقضــاء  بعــد  المتحــدة  الواليــات 
االنتخابــي الرئاســي، بهــدف حســم الوضــع فــي 
مناطــق شــرق الفــرات. باختصــار، إن موســكو تركــز 
علــى إعــادة ترتيــب الوضــع الســوري علــى مختلــف 
الصعــد، وتعزيــز األوراق الروســية تمهيــدًا إلطــاق 
التبايــن  يبــرز  وهنــا  النهائيــة.  التســوية  مرحلــة 
بيــن آليــات تعاطــي موســكو ودمشــق فــي أكثــر 
مــن مفصــل مهــم فــي ملفــات األزمــة: العاقــة مــع 

ــراد والعاقــة مــع تركيــا. األك
ــة واســعة  ــر إطــاق آلي ــي اقتصــادي: عب * الثان

ــة المخــاوف  ــي مواجه لدعــم االقتصــاد الســوري ف
مــن إنهيــاره بســبب تــردي األوضــاع المعيشــية 
والتدهــور الكبيــر فــي األوضــاع الداخليــة، مــا يمكــن 
أن يســبب أزمــات كبــرى، ال تعرقــل فقــط التســوية 

عــن خســائر  أيضــا  تســفر  قــد  بــل  السياســية، 
سياســية فادحــة لروســيا فــي نهجهــا الدبلوماســي 
مخططــا  وضعــت  كمــا  الســوري.  المســار  علــى 
لتوســيع حضــور شــركاتها االقتصاديــة الكبــرى فــي 
البنــى التحتيــة الســورية، وفضــا عــن المرافــئ 
إلــى  المشــاريع  تطرقــت  والاذقيــة(  )طرطــوس 
الطاقــة والتنقيــب واســتخراج النفــط مــن الحقــول 

البحريــة وغيرهــا.
إختيــار بوريســوف لمتابعــة ملفــات تحظــى باهتمام 
العاقــة  إدارة  ملــف  وبينهــا  الكرمليــن،  لــدى  خــاص 
االقتصاديــة التجاريــة مــع ســوريا، يعكــس مــدى إهتمــام 
القطاعــات  فــي  الروســي  الــدور  بتعزيــز  الكرمليــن 
التحتيــة  البنــى  تأهيــل  إعــادة  ومشــاريع  الحيويــة 
الســورية، وهــي مشــاريع تتوقــع موســكو انطاقهــا فــور 

دوران عجلــة التســوية السياســية فــي البــاد.
اللجنــة  إطــار  فــي  طــرح  بوريســوف  وكان 
ــاري  ــادي التج ــاون االقتص ــة للتع ــة الثنائي الحكومي
مجــاالت  لتوســيع  متكاملــة  طريــق  خارطــة 
ــع  ــة. وم ــة األهمي ــدة بالغ ــات ع ــي قطاع ــاون ف التع
مشــروعًا   30 نحــو  شــملت  التــي  الخريطــة  أن 
اســتراتيجيا لــم تجــد طريقهــا إلــى التطبيــق منــذ 
إبــرام إتفــاق بشــأنها قبــل عاميــن، فــإن الزيــارة 
األخيــرة للمســؤول الروســي برفقــة وزيــر الخارجيــة 

ســيرغي الفــروف أســفرت عــن إحيــاء تلــك الخطــة 
العماقــة، عبــر توســيعها. وهــي تشــمل هــذه المــرة 
40 مشــروعًا ضخمًــا فــي مجــاالت الطاقــة والوقــود 
ــاد،  ــي الب ــة ف ــة الكهربائي ــات الطاق ــر محط وتطوي
وإعــادة تأهيــل قطاعــات صناعيــة عــدة، وصــوال إلــى 
اإلســتحواذ علــى مشــاريع إســتخراج النفــط والغــاز 
ــاء  ــا يضمــن بق ــة الســورية، م ــول البحري ــي الحق ف
روســيا لفتــرة طويلــة مقبلــة العبــا أساســيا فــي 

مشــاريع الطاقــة الجديــدة فــي المنطقــة.
تقــوم علــى  المرحلــة  أن هــذه  الواضــح  مــن 
إنخــراط أوســع فــي أهــم مشــاريع البنــى التحتيــة 
إلطــاق  تحضيــرا  الطاقــة  ومشــاريع  الصناعيــة 
عمليــات إعــادة اإلعمــار فــي وقــت الحــق. ويبــدو 
أن موســكو تســعى نحــو إطــاق عمليــة سياســية 
تســهل حشــد تأييــد دولــي إلعــادة اإلعمــار، وعــودة 
إنزالقهــا  إحتمــاالت  مــن  وتقّلــص  الاجئيــن، 
وحيــدة فــي مواجهــة تفاقــم األوضــاع المعيشــية 
بالغــة  ظــروف  فــي  للســوريين  واالقتصاديــة 
ــارة  ــى الزي ــر إل ــة نُظ ــذه الخلفي ــى ه ــة. عل الصعوب
الافتــة للوفــد الروســي علــى أنهــا تهــدف إلــى 
فــي  النشــط  دعــم  دمشــق بضــرورة اإلنخــراط 
ــرورة القيــام  ــية«، فضــًا عــن ض ــة السياس »العملي
ــاح  ــد اإلص ــى صعي ــؤولة عل ــادة ومس ــوات ج بخط

وسياســيا. اقتصاديــا  الداخلــي 
ــاع نهــج مــرن مــن جانــب  ــر أن إتب موســكو تعتب
دمشــق مــن شــأنه أن يســاعد روســيا فــي اتصاالتهــا 
مــع شــركائها الغربييــن والعــرب للخــروج بموقــف 
ــر  ــوريا غي ــادي لس ــل االقتص ــادة التأهي ــح، ألن إع واض
ممكــن مــن دون تنســيق الجهــود علــى المســتوى 
الدولــي. وتعتبــر أنــه علــى دمشــق أن تتفهــم موقــف  
روســيا، فــي ســياق الصــراع المســتمر، دوافــع احتفاظها 
ــت نفســه  ــي الوق ــع ســوريا وف ــف م ــات التحال بعاق
مــع »إســرائيل« وتركيــا وإيــران، ألن لروســيا مصالحهــا 
ــي  ــا وف ــق دائم ــد ال تتواف ــي ق ــة الخاصــة، والت العالمي
كل مــكان مــع مصالــح هــذا البلــد أو ذاك فــي الشــرق.. 
فــي المحصلــة، ســتكون األيــام واألســابيع المقبلــة 
إختبــارا لمــدى فعاليــة الــدور الروســي فــي العاقــات 
التباينــات  رغــم  المتناقضــة  واالقليميــة  الدوليــة 

ــاء. ــع الحلف ــة م المرحلي

ترامب يُريد تتويج نفسه “ملًكا” على اميركا برفضه التعّهد بتسليم الّسلطة في حال خسارته االنتخابات

ترامــب  دونالــد  االميركــيّ  الرئيــس  كشــفَ 
ــواء  ــى اله ــا رفــض ، وعل ــة عندم ــاه الحقيقيّ عــن نواي
أو  يتعهّــد،  “أن  الصّحافييــن،  مــن  حشــدٍ  أمــام 
يضمــن، انتقــااًل ســلميًّا للسّــلطة فــي حــاِل خســارته 
يكــون  لــن  “أنّــه  وأّكــد  الرئاســيّة”،  لانتِخابــات 
للسّــلطة”، ممّــا  اســتمراريّة  وإنّمــا  نقــل،  هُنــاك 
الجمهــوري  النّظــام  يُحــوّل  أنّــه  حرفيًّــا  يعنــي 
االميركــي إلــى نظــاٍم ملكــيٍّ، ال يَختلِــف مُطلًقــا عــن 
ــا  ــه يُعارضه ــة التــي يدّعــي أنّ األنظمــة الديكتاتوريّ
فــي العالــم، والّثالــث منــه علــى وجــه الخُصــوص، 
فــي  بالحُــّكام  غرامــه  يُفسّــر  مــا  هــذا  وربّمــا 

خاصّــًة. الخليجيــة  ودول  العربيّــة  المِنطقــة 
هــذه التّصريحــات غيــر المســبوقة ال تعنــي 
الرئاســيّة  االنتخابــات  بنتائــج  التِزامــه  عــدم 
أنصــاره  تحريــض  وإنّمــا  فقــط،  المُقبلــة 
إلــى  للنّــزول  وتعبئتهــم  البيــض  العنصرييــن 
الشّــوارع والمياديــن فــي احتجاجــاتٍ دمويّــةٍ ضدّ 
ــال  ــي ق ــي حــال خســارته، الت ــات ف ــج االنتخاب نتائ
إنّهــا ســتكون مُــزوّرًة حتمًــا، ودعــم بقائــه كزعيــٍم 

فــي البيــت األبيــض مــدى الحيــاة.
ــن  ــا ع ــي تَفصِلن ــة الت ــا المُقبل ــون يومً األربع
ــل(  ــر المُقب ــات الرئاســيّة )3 نوفمب موعــد االنتخاب
وأمنهــا  اميــركا  علــى  ليــس  األخطــر  تكــون  قــد 
ــم  ــى العال ــا عل ــا أيضً ــا، وإنّم واســتِقرارها ووحدته
ــِره، فــا أحــد يســتطيع أن يتنبّــأ بمــا يُمكــن  بأسْ

ــي. ــذا البلطج ــه ه ــدِم علي أن يُق
خِــال  مــن  للسّــلطة،  السّــلمي  االنتقــال 
ــراع، هــو أســاس، بــل  ــرام نتائــج صناديــق االقت احت
الرّكــن األهــم فــي الديمقراطيّــة، وغيابــه، أو عــدم 
االلتِــزام بــه، يَعِنيــان الفوضــى، والحُــروب األهليّــة، 
ــي  ــركا ف ــراق امي ــي، وإغ ــك النّظــام الفِيدرال وتفكي

ــاء والفوضــى. بحــٍر مــن الدّم
منســوب االحتِقــان العِرقــي واالجتماعــي فــي 
اميــركا يُوشِــك أن يَصِــل إلــى ذروتــه، ولهــذا وّقــع 
حوالــيّ 490 مــن خُبــراء األمــن القومــي االميركــي 
علــى قائمــةٍ يتصدّرهــا الِجنــرال بــول ســلفا نائــب 

عبد الباري عطوان

*والبقاء في البيت األبيض مدى الحياة.. لماذا ال نَستبعِد حربًا 
أهليًّة وشيكًة في اميركا وإشعال فتيل ُأخرى ضدّ إيران؟

*وهل ستكون األربعون يومًا المُقبلة محفوفًة بالمخاطر 
والمُفاجآت الدمويّة؟

مُستشــاري  أكبــر  وأحــد  األركان  هيئــة  رئيــس 
فــي  ِجنــراالت  وتضــم  العســكريين،  ترامــب 
البنتاغــون ووزراء وكبــار مُوّظفــي البيــت األبيــض، 
ــم  ــن تأييده ــا ع ــرون فيه ــفراء ســابقين، يُعبّ وسُ
فيهــا المُرشّــح الديمقراطــي الخَصــم جــو بايــدن، 
ويقولــون فيهــا إنّهــم يُقدِمــون علــى هــذه الخطــوة 
ألّن ترامــب ليــس أهــًا للمســؤوليّة لغطرســته، 
وتعاليــه وَكذِِبــه، وأّن وسُــلوكه جعــل حُلفــاء اميــركا 

ــا ال يخشــوها”. ــا، وأعداءه ــون به ال يَثِق
الرئيــس ترامــب يعيــش حاليًّــا حالــًة مــن 
لــم  بالهزيمــة  واإلحســاس  والتخبّــط  اإلحبــاط 
ال  ولهــذا  اميركــي،  رئيــس  أيّ  مِثلهــا  يَعِــش 
ــدِم  ــن أْن يُق ــا يُمكِ ــأ بم ــد أن يتنبّ ــتطيع أح يس

عليــه مــن خطــواتٍ كارثيّــة.
هــذا الرّجــل لــم يَعُــد يملــك أيّ مصداقيّــة 
ــم بأســِره  ــي العال ــا ف ــح مكروهً ــى يفقدهــا، وأصب حت
تقريبًــا، ِبمــا فــي ذلــك بعــض حــّكام الــدول الخليجيــة 
الذيــن يَرتَعِــدون خوًفــا منــه، ويُقدّمــون لــه مِئــات 
مِــن المِليــارات اســتجابًة إلماءاتــه، واألكثــر مــن 
ذلــك بيــع كرامــة اأُلمّــة وعقيدتهــا، والتّطبيــع مــع 

ــا لِرضــاه. ــال اإلســرائيلي طلبً ــة االحتِ دول
ــي  ــة الت ــا المُقبل ــن يومً ــول إّن األربعي ــا نق عندم
تكــون  ربّمــا  االنتِخابــات  موعــد  عــن  تَفصِلنــا 
خطيــرًة، أو حتّــى األخطــر، فإنّنــا نقصــد أّن مِنطقتنــا 
الشّــرق أوســطيّة، والخليجيّــة منهــا بالــّذات، قــد 
تكــون ميدانًــا لحــرِب دمــاٍر شــامٍل يُشــعِلها ترامــب 
ضــدّ إيــران، لتأجيــل االنتِخابــات، أو حشــد دعــم 
الــذي  القــويّ  الزّعيــم  باعتِبــاره  خلفــه،  انتِصــاره 
يُريــد إعــادة قــوّة اميــركا وتكريــس زعامتهــا للعالــم.
صحيفــة “الواشــنطن بوســت” ســجّلت 20 ألــف 
كذبــة مُوّثقــة للرئيــس ترامــب أطلقهــا مُنــذ توّليــه 
الرّئاســة، ألــف مِنهــا حــول فيــروس كورونــا فقــط، 
ــام  ــل أيّ ــر” قب ــى “التويت ــه عل ــدًة ل ولعــّل أخطرهــا تغري
تقــول إّن إيــران باتــت علــى بُعــد أشــهٍر معــدودةٍ مــن 
إنتــاج أســلحة نوويّــة، ولــن يســمح لهــا بذلــك وال 
ــذي شــنّه  ــرس ال نَســتبعِد أن يكــون الهُجــوم الشّ

العاهــل الســعوي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز علــى 
إيــران، واتّهامهــا بزعزعــة أمــن المِنطقــة واســتِقرارها 
فــي خِطابــه الــذي ألقــاه أمــام الجمعيّــة العامّــة لأُلمــم 
واســتِعدادٌ  الحــرب،  لهــذه  تَمهيــدٌ  هــو  المتحــدة 

ــر. ــكٍل أو بآخَ ــا بشَ ــتِراك فيه ــا، واالش لتَِبعاته
ترامــب سيســتخدم ُكل مــا لديــه مــن وســائل 
قــوّةٍ مــن أجــل البقــاء فــي البيــت األبيــض مــدى 
مــن  والمُســاندة  الدّعــم  ُكّل  ويَِجــد  الحيــاة، 

ــادة  ــرائيل” وق ــس وزراء “إس ــو رئي ــن ِنتنياه بنيامي
الحركــة الصهيونيّــة فــي اميــركا والعالــم، وهــو اآلن 
بالِجــراح يضــرب  المُثخَــن  الهائــج  الّثــور  مِثــل 
فــي جميــع االتّجاهــات، وقــد يُحّقــق مــا يَشــفِي 
ســيُدمّر  ولكنّــه  العُنصرييــن،  وأنصــاره  غليلــه 
اميــركا أيضًــا مِثَلمــا دمّــر هتلــر ألمانيــا، وقادَهــا 
إلــى التّقســيم، وتوحيــد مُعظــم العالــم ضدّهــا.. 

واأليّــام بيننــا.


