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أسعد أبو خليل *
ُ
أث ــار ال ـق ــرار األم ـيــركــي امل ـفــاجــئ بــاالنـسـحــاب
مــن ســوريــا ،مـتــرافـقــا مــع ق ــرار آخ ــر بتقليص
قـ ــوة االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
الكثير من الــردود واالستنكار واالستفظاع،
فــي العاصمة واشنطن وفــي العالم العربي.
ول ــم يـكــن املــوعــد امل ـح ـ ّـدد لــوصــول تـلــك الـقـ ّـوة
األمـيــركـ ّـيــة إل ــى ســوريــا مـعــروفــا ،وه ــو حتمًا
سبق اإلع ــان األمـيــركــي الــرسـمــي عــام ،٢٠١٤
عندما وافق الكونغرس على برنامج «تدريب
ص ــائ ــل فـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ّـوات املـ ـع ــارض ــة
وتـ ـ ّجـ ـهـ ـي ــز» فـ ـ ّ
ّ
األميركي قلما
واالحتالل
ل
والتدخ
املسلحة.
ّ
يـبــدأ بصفة اح ـتــال أو حـتــى تــدخــل مباشر
َّ
أو إعــان حــرب ،إذ إنــه ُيغلف دومــا بعناوين
ومساعدة .هاري ترومان أطلق على
استشارة
األميركية ّامل ِّ
ّ
ّ
الشمالية
دمرة ضد كوريا
الحرب
«عـ ـم ــل ش ــرط ــة» وك ـ ــان االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
لـفـيـتـنــام ق ــد بـ ــدأ ت ـحــت ش ـع ــار «االس ـت ـش ــارة
ّ
ّ
املحليني.
العسكرية» لألصدقاء
ّ
أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــزيـ ـي ــف ف ـ ــي ع ـ ـنـ ــاويـ ــن الـ ـت ــدخ ــل
ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي ه ــي دسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة ،إذ إن
ُ
ال ــدسـ ـت ـ َ
ـور يـ ـخ ـ ّـول ال ـك ــون ـغ ــرس ،ال الــرئ ـيــس،
ّ
صالحية إعــان الـحــرب .وعليه ،إن الــرؤســاء
ّ
ّ
األم ـي ــرك ــي ــن ع ـبــر ال ـت ــاري ــخ زيـ ـف ــوا حــروب ـهــم
ّ
الخارجية بعناوين مختلفة حتى ال يحتاج
الرئيس إلــى تقديم طلب رسمي للكونغرس
إلعــان الحرب .ولــم ُيعلن الكونغرس الحرب
رسـ ـم ـ ّـي ــا إال فـ ــي خ ـم ــس ح ـ ـ ــروب ف ـق ــط (ض ــد
بريطانيا وإسـبــانـيــا واملـكـسـيــك ثــم الـحـ َ
ـربــن
الـعــاملـ َّـيـتــن) مــع أن أمـيــركــا خــاضــت أكـثــر من
ّ
عسكرية فــي تاريخها،
 ١٤٠حربًا وتــدخــات
ُ
أي أن أمـيــركــا كــانــت فــي حــالــة ح ــرب (معلنة
أو غير ُمعلنة فــي الـغــالــب) فــي  ٢٢٠سنة من
ت ــاري ـخ ـه ــا ،وه ـ ــذا ن ـح ــو  ٪٩٣م ــن تــاري ـخ ـهــا
ّ
(يكفي أن نتذكر أن أميركا غزت لبنان مرتني
ّ
ّ
فــي ال ـقــرن امل ـ ّـاض ــي) .ه ــذه جـمـهــوريــة حــربــيــة
وهــي لــم تـتــوقــف عــن شــن ال ـحــروب ،املباشرة
أو غير املباشرة ،وخصوصًا منذ انتشائها
ّ
العاملية الثانية.
بنصر الحرب
ّ
العربية (من خالل اإلعـ ُـام) في
كانت الثقافة
الـخـمـ ّسـيـنـ ّـيــات والـسـتـيـنـ ّـيــات ت ـع ـتــرض على
ال ـتــدخــات األمـيــركـ ّـيــة فــي ش ــؤون ال ـبــاد ،في
حني أن اإلعــام العربي اليوم (تحت سيطرة
الـنـظــام ال ـس ـعــودي وال ـق ـطــري بــالـغــالــب) بــات
يـعـيـ ُـب عـلــى الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة إحـجــامـهــا
وتـ ـ ـ ّ
ـرددهـ ـ ــا وانـ ـكـ ـف ــاء ه ــا ـ ـ ـ ـ ـ املـ ــزعـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ح ــول
ّ
ال ـعــالــم .وع ـنــاويــن بـعــض الـصـحــف الـقـطــريــة
ه ــذا األسـ ـب ــوع ك ــان ــت ت ـعـ ّـبـ ُـر ع ــن ح ــال ــة ح ــداد
النـسـحــاب ال ـقـ ّـوات األمـيــركـ ّـيــة مــن ســوريــا .إن
العدد الرسمي ّ
ّ
األميركية في سوريا
للقوات
هو  ٢٠٠٠جندي فقط ،لكن العدد هو أكثر من
ذلــك ألن الـعــدد الــرسـمــي يشمل ه ــؤالء الذين
مهمات غير ّ
يشاركون في ّ
سرية ،فيما هناك
حتمًا ّ
ّ
ّ
ّ
قوات إضافية تشارك في عمليات سرية
ّ
ّ
غير ُمعلنة ّ للمخابرات وال ـقــوات األميركية.
ل ـك ــن الـ ـت ــدخ ــل األمـ ـي ــرك ــي ف ــي س ــوري ــا سـبــق
مــوعــد اإلع ــان الــرسـمــي ،وقــد أخـطــأ األسـتــاذ
في جامعة هــارفــرد ستيفن ولــت ،في مقالته
ّ
َ
فــي مـجــلــة «فــوريــن بـَـولـيـســي» ،عـنــدمــا الحــظ
أن أميركا ال تكترث ملن يحكم سوريا .أميركا
لها طبعًا تــاريــخ مــن الـتــدخــات واالنـقــابــات
ّ
في سوريا ابتداء من عــام  ،١٩٤٩ومــن املؤكد
أن ان ـق ــاب االن ـف ـص ــال ع ــام  ١٩٦١ك ــان بــدعــم
ّ
األميركية وإن
وتدبير مباشر مــن الحكومة
كان اإلفراج األميركي االنتقائي عن األرشيف
ال يشمل ذلك (بعد).
نـ ـح ــن ن ـع ـل ــم مـ ــن «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» ال ـ ـيـ ــوم أن
ّ
األميركية بدأت اإلعداد لقلب النظام
الحكومة
ّ
الـ ـس ــوري ق ـبــل ان ـ ــدالع االن ـت ـفــاضــة الـشـعـبــيــة
وال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة (ع ـلــى األرجـ ــح أن تــأريــخ
ُ
ال ـحــرب ال ـسـ ّ
َ
ـوريــة سيلحظ ان ـطــاق مـســاريــن
َ
ّ
ُ
م ـخ ـت ـلــفــن ف ـي ـه ــا :مـ ـس ــار ان ـت ـف ــاض ــة شـعـبــيــة
ّ
سـ ّ
حقيقية ذات بعد اجتماعي ـ ـ طبقي
ـوريــة
ّ
ـ ـ ـ ـ سـيــاســي وه ــي مـبـنــيــة عـلــى مـعــارضــة ظلم
نـظــام ت ـحـ ّـو َل مــن جـمـهـ ّ
ـوريــة إل ــى حـكــم عائلة
ُ
َّ
وراث ــي ،وم ـسـ ٌـار مختلف ُمـســيــر مــن األنظمة
ّ
الخليجية والتحالف األميركي ـ ـ اإلسرائيلي
َّ
ّ
وه ــو اس ـت ـغــل االنـتـفــاضــة الـشـعـبــيــة ،وقضى
عليها في ما بعد ،لتحقيق مآرب ال عالقة لها
ّ
بالديموقراطية أو بإصالح النظام السياسي
ف ــي سـ ــوريـ ــا .والـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري أراد خـلــط
َ
املسارين لنفي الطابع الشعبي الحقيقي عن
خلط
الخارجي
التحالف
أن
كما
االنتفاضة،
ّ
َ
املسارين ُليضفي على مؤامرته في التدخل
ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي سـ ــوريـ ــا ط ــاب ــع االن ـت ـف ــاض ــة
ّ
ُ
األميركية
نعلم الـيــوم أن اإلدارة
الـشـعـبـ ّـيــة).

ّ
في عهد بوش (إن لم يكن قبله) خططت لقلب
النظام السوري وإثــارة القالقل في البالد ،ال
بــل إن تـقــريـرًا رسـمـ ّـيــا دبـلــومــاسـ ّـيــا مــن ٢٠٠٦
ّ
ّ
جهادية ضد
يتحدث عن استغالل جماعات
ّ
ّ
النظام ،كما تحدث عن إثارة الفتنة الطائفية
(راج ـ ــع ال ـف ـصــل ال ـخ ــاص ب ـســوريــا ف ــي كـتــاب
«ملفات ويكيليكس»).
ّ
ّ
السرية إلدارة جورج بوش
العمليات
تفاصيل
في سوريا لم ُيكشف عن نقابها بعد ،لكن إدارة
باراك أوباما بدأت باكرًا (باالتفاق والتنسيق
َ
ّ
ّ
والسعودية
العدو وحكومتي قطر
مع حكومة
اللتني لم تكونا ـ ـ حسب «نيويورك تايمز» ـ ـ
ً
ترسالن أسلحة ومــاال إلى فصائل املعارضة
ّ
املسلحة من دون إذن من واشنطن) استغالل
ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا ل ــرف ــض أج ـن ــدة مــائـمــة
للتحالف األمـيــركــي ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي .وأوكـلــت
ّ
ّ
عمليات
األميركية
إدارة أوباما إلى املخابرات
ّ
سـ ّ
ـري ــة م ــع ف ـصــائــل ف ــي امل ـع ــارض ــة املـســلـحــة
ّ
بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر ف ــي ال ـس ـن ــة .وع ـم ـلــيــات
ّ
عمليات وزارة
املخابرات كانت منفصلة عن
ّ
األميركية التي أدارتها قيادة املنطقة
الدفاع
الــوسـطــى مــن األردن (بــالـتـنـسـيــق مــع تركيا
ً
ات ل ـهــا في
شـ ـم ــاال) .وق ــد ن ـشــرت أم ـيــركــا قـ ـ ـ ّـو
ٍ ً
األردن ،وكــان التجوال بني الحدود سهال في
سنوات الحرب.
ل ـك ــن م ــوع ــد بـ ــدايـ ــة ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ي ـع ــود إلـ ــى زمـ ــن ي ـس ـبــق س ـنــوات
 ٢٠١٤و ،٢٠١٥عندما ب ــدأت الصحافة (بــإذن
مــن الحكومة) تسريب معلومات عــن برامج
تـسـلـيـحـ ّـيــة وت ــدري ـب ـ ّـي ــة أم ـي ــرك ـ ّـي ــة .وس ـي ـمــور
هرش ّ
تحدث في مقالة في «لندن ريفيو أوف
ّ
ب ــوك ــس» ( ٧يـنــايــر  )٢٠١٦ع ــن أن الـعـمـلــيــات
ّ
ّ
األميركية بدأت في  ٢٠١١أو ٢٠١٢
العسكرية
ع ـبــر ت ـهــريــب سـ ــاح م ــن لـيـبـيــا إلـ ــى ســوريــا
(مـ ـص ــادر ه ــرش ف ــي ه ــذه امل ــواض ـي ــع تعتمد
غــالـبــا عـلــى امل ـخــابــرات األمـيــركـ ّـيــة الـتــي نجح
ه ــرش فــي بـنــاء عــاقــة ثـقــة مــع م ـصــادر فيها
عبر السنوات) .لكن قرار الكونغرس عام ٢٠١٤
ّ
ّ
األميركية
العسكرية
س ـ ّـر َع وتـيــرة املـســاعــدة
ّ
ّ
نوعية السالح.
للثو ّار وزاد
ال ـتـ ّـدخــل الـعـسـكــري ال ــروس ــي ،بــاإلضــافــة إلــى
تدخل حلفاء النظام السوري ،مقابل التحالف
ّ
الـعــريــض ال ــذي شكلته أمـيــركــا ضــد الـنـظــام،
َّ
ح ـ ـ ّـول ط ـب ـي ـعــة الـ ـص ـ ّـراع وح ـ ــو َره ـ ــا وزاد فــي
عناصر دوافــع التدخل العسكري األميركي،
ل ـكــن وج ـ ــود ال ـ ـقـ ـ ّـوات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة وال ــروس ـ ّـي ــة
على أرض واح ــدة لــم يكن ّ محفوفًا بمخاطر
املواجهة بينهما ـ ـ كما توقع كثيرون ـ ـ ّربما
ألن تفاهمًا حدث َبينهما على أصــول اللعبة
وعلى احترام الطرفني دور الطرف اآلخــر في
ال ـحــرب ضــد «داعـ ــش» (وإن كــانــت الحكومة

لم ُ
الكونغرس
علن
ي
ّ
رسميًا إال في 5
الحرب
حروب فقط ،مع أن أميركا
خاضت أكثر من  ١٤٠حربًا،
أي كانت في حالة حرب
في  ٪٩٣من تاريخها

ّ
األميركية وكــل اإلع ــام الغربي يبالغون في
ّ
حـجــم املـســاهـمــة األم ـيــركــيــة فــي ال ـحــرب ضد
«داعـ ـ ـ ــش») .ك ـمــا أن ال ـطــرفــن ّأس ـس ــا لـقــواعــد
لـعــب مـبـنـ ّـيــة عـلــى اح ـت ــرام ح ــق إســرائ ـيــل في
ال ـعــدوان على ســوريــا متى ش ــاءت وألسـبــاب
مـخـتـلـفــة (رغـ ــم إع ـ ّـان ــات ش ـح ـنــات صــواريــخ
روسـ ّـيــة ورغ ــم تــوقـعــات فــي مـحــور املمانعة
على إسرائيل في أي لحظة
بأن تنقلب روسيا ّ
ـ ـ ـ ـ ك ــأن دواف ـ ــع ال ـت ــدخ ــل ال ــروس ــي ف ــي ســوريــا
ّ
العربية أو الـصــراع مع
لها عالقة بالقضايا
إسرائيل ـ ـ فإن فالديمير بوتني حريص جدًا
عـلــى مـصــالــح ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي ل ـيــس في
ّ
فلسطني املحتلة فقط ،وإنما في كل املنطقة
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،وهـ ــو ش ــدي ــد اإلعـ ـج ــاب بـبـنـيــامــن
نـتـنـيــاهــو ،ك ـمــا صـ ـ ّـرح بــذلــك دون ــال ــد تــرامــب
بـعــد ل ـقــاء ال ـقـ ّـمــة بـيـنـهـمــا) .ك ــان ق ــرار تــرامــب
مفاجئًا ولــم يـعــرف بــه كثيرون قبل صــدوره

فالشات في نهاية العام

ّ
ماذا عن الحليف األميركي ،التركي ،الذي ال يقل معاداة لألكراد عن «داعش»؟ (األناضول)

ّ
(كالعادة ،كان نتنياهو من القلة التي علمت
بقرار ترامب قبل صدوره ،لكن إعالم الحكومة
ّ
ّ
األميركية املهمة في
اإلسرائيلية بــالـقــرارات
ّ
السياسة الخارجية قبل صدورها بات عرفًا
ّ
ّ
األميركية .وكان جون
السياسية
من األعراف
ّ
كيري في املفاوضات التي خاضها للتوصل
إل ــى االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي يـتـحـ ّـدث على
ّ
دوري ــة ،وكانت
الهاتف مع نتنياهو بصورة
وف ــود أمـيــركـ ّـيــة رسـمـ ّـيــة تنتقل إل ــى فلسطني
ّ
امل ـح ـت ــل ــة ل ــأخ ــذ ب ــال ـن ـص ــائ ــح واإلرش ـ ـ ـ ـ ــادات
ّ
اإلســرائـيـلــيــة) .لـكــن تــرامــب يـبــدو أكـثــر حزمًا
وأك ـثــر ثـقــة بــالـنـفــس بـعــد م ــرور سنتني على
حكمه .يشعر بأنه بات يستطيع أن يعارض
مشيئة جهاز الدولة العسكري ـ ـ االستخباري،
ّ
األميركية،
وهذا من املمنوعات في السياسة
ّ
ّ
وخصوصًا بعد تشكل دولة الحرب األميركية
ب ـعــد  ١١أيـ ـل ــول .وث ـ ــارت ث ــائ ــرة ال ـحــزبــن في
الـكــونـغــرس ضــد ق ــرار تــرامــب ،كـمــا أن جوقة
الـصـحــافــة الـســائــدة وخ ـبــراء مــراكــز األبـحــاث
ومنظمات االتـجــار بحقوق اإلنـســان ُمجمعة
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي االح ـ ـتـ ــال
والعراق إلى ما ال نهاية.
األميركي في سوريا
َّ
ال يرى ترامب ذلــك ،وهو نفذ ما فشل أوباما
في تنفيذه من وعوده.
ّ
ّ
سياسة
في
ة
الحقيقي
ة
األساسي
إن العناصر
ّ
ّ
الخارجية كانت ـ ـ وال تــزال ـ ـ متأثرة
تــرامــب
بــالـسـيــاســات ال ـخــارجـ ّـيــة الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة للحزب
ال ـج ـم ـهــوري ق ـ ّبــل ع ـهــد ريـ ـغ ــان؛ ك ــان ال ـحــزب
ّ
االنعزالية واالنكفاء
الجمهوري يمثل سياسة
ّ
الخارجية قبل أن يسيطر يمني
في السياسة
ُ
ريـ ـغ ــان ال ـج ــدي ــد ع ـل ــى الـ ـح ــزب وي ــدخـ ـل ــه فــي
ّ
ّ
اإليفانجيليني .ترامب
املسيحيني
تحالف مع
ّ
كــان مــن مـعــارضــي ال ـحــروب األمـيــركــيــة حول
ّ
األميركيني
العالم ودعــا إلــى سحب الجنود
م ــن ال ـش ــرق األوسـ ــط وم ــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـ ّـيــة
ومن أوروبــا لتوفير مال الخزينة ولالبتعاد
عــن صــراعــات لــم يـ َـر أنـهــا تـعــود على الشعب
األم ـي ــرك ــي ب ــال ـف ــائ ــدة .وف ـي ـمــا ك ــان ــت ه ـيــاري
كـلـيـنـتــون مــن ص ـقــور الـكــون ـغــرس فــي تأييد
الـحــروب والـتــدخــات الـخــارجـ ّـيــة ،كــان ترامب
م ــن ّأول امل ـجــاهــريــن ب ـم ـعــارضــة ال ـح ــرب في
ال ـع ــراق (ال ـتــي ح ــازت تــأيـيــد نـسـبــة  ٪٧٠من
الـشـعــب األم ـيــركــي ،فـيـمــا كــانــت نـسـبــة تأييد
ال ـحــرب ضــد أفـغــانـسـتــان نـحــو  .)٪٩٠وكــان
أوب ــام ــا ق ــد وع ــد بــإن ـهــاء ال ـح ــرب ف ــي ال ـعــراق
وس ـحــب ال ـج ـنــود م ــن ه ـن ــاك ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أفغانستان (كما وعــد أيضًا بإغالق معسكر
غ ــوان ـت ــان ــام ــو) .ل ـكــن أوب ــام ــا خ ـنــث ب ــوع ــوده
ّ
العسكرية (التي أرادت
ورضخ ملشيئة القيادة
إبقاء ّ
ّ
األميركية وتعزيزها في العراق
القوات
ّ
وأف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ل ـك ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ــة فــي
الـعــراق رفضت الــوجــود العسكري األميركي
على أراضـيـهــا ،مــا جعل مــن ن ــوري املــالـكــي ـ ـ
ّ
أميركيًا يخضع المتحان
الــذي كــان مرشحًا
أسبوعي من بوش حول ما يفعله في بغداد ـ ـ
ّ
ّ
أميركيًا).
شخصية مكروهة
َ
تزامن قرار ترامب الجريء ـ ـ باملقياس األميركي

ّ
ّ
ـ ـ مع قراره بالتخلص من وزير دفاعه وتمتعه
ُ
ب ــوزي ــر خــارجـ ّـيــة م ـط ـيــع .واس ـت ـقــال املـبـعــوث
األميركي لشؤون محاربة «داعش» (قبل أشهر
فقط من تقاعده) اعتراضًا على قــرار ترامب.
ّ
ورد فعل اإلعالم األميركي والكونغرس يظهر
ال ــوض ــع ال ــادي ـم ــوق ــراط ــي ال ـ ــذي وصـ ــل إلّـيــه
يعترض ممثلو
النظام السياسي األميركي.
ُ
ال ـش ـعــب ه ـنــا ع ـلــى ق ـ ــرار ل ـلــرئ ـيــس املـن ـت ـخــب
(الـ ــذي هــو ال ـقــائــد األع ـلــى والــوح ـيــد لـلـقـ ّـوات
امل ـسـ ّـل ـحــة ،وال ـ ــذي تـخـضــع ل ــه ك ــل مـ ّ
ـؤس ـســات
ّ
ّ
العسكرية واالستخبارية) إذا
فــروع الـقـ ّـوات
ّ
العسكرية
مــا أت ــى مـعــارضــا ملشيئة الـقـيــادة
ّ
ّ
دستوريًا تنفذ
ومزاجها (غير منتخبة وهي
ال ـقــرارات وال تصنعها ،ودوره ــا فــي السلطة
ّ
ّ
شعبية
التنفيذية اسـتـشــاري م ـحــض) .لـكــن
ّ
ّ
ـ ـ أو عبادة ـ ـ املؤسسة العسكرية من الشعب
األميركي تجعل معارضة مشيئة قيادتها من
ّ
السياسية ،وخصوصًا من الحزب
املمنوعات
ّ
ُ
ّ
وتطرفه في
الديموقراطي الذي يعتبر تصلبه
ّ
العامة
مسائل األمن القومي مشكوكًا فيه من
البيض.
إن ان ـس ـحــاب ت ــرام ــب م ــن س ــوري ــا ي ـع ــود إلــى
ّ
األميركية
فقدان صبره من وعــود آلة الحرب
حــول إن ـجــازات مهمة وتـحـ ّـســن فــي األوض ــاع
ّ
(التحسن بمقياس
فــي ســوريــا وأفغانستان
نشر النفوذ والهيمنة األمـيــركـ ّـيــة) .والقيادة
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ب ــات ــت تـلـجــأ إل ــى حـيـلــة مـعــروفــة
عندما يخالف رئيس أميركي ـ ـ أي رئيس ـ ـ
ّ
العسكريون الكبار
مشيئتها ،إذ يعمد القادة
إلــى تسريب خبر مـعــارضــة الــرئـيــس ملشيئة
القيادة إلى اإلعالم قبل صدور القرار الرسمي،
ّ
ما يشكل حالة ضغط عارمة من الكونغرس
ّ
واإلعالم والرأي العام ،وهذا يؤدي أحيانًا إلى
عكس ق ــرار كــان الــرئـيــس يــزمــع ات ـخــاذه (هــذا
مــا حــدث فــي إدارة أوبــامــا الــذي كــان يريد أن
ّ
يـقــلــص ال ــوج ــود الـعـسـكــري فــي أفـغــانـسـتــان،
ّ
لكنه عــاد ورضــخ ملشيئة الـقـيــادة العسكرية
ووافق على زيادة عدد ّ
قوات االحتالل هناك.
وم ــن األك ـي ــد أن ال ــوض ــع ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان لم
ّ
يتحسن وأن ــه ال يفصل بــن اسـتـيــاء حركة
«طــالـبــان» على الـبــاد إال الــوجــود األميركي
فيها).
أعلن ترامب في تسويغ قراره باالنسحاب من
سوريا هزيمة «داعــش» ،وال ّ
شك أن «داعش»
ّ
ُم ـنــي بـهــزيـمــة مـحــقـقــة ف ــي س ــوري ــا وال ـع ــراق
ول ـب ـن ــان (ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي ك ـ ــان وسـ ـ ــام ال ـح ـســن
يـقــوم ب ــه ،بالتفاهم مــع الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
ّ
سيؤدي إلى اختراق
وحكومات الخليج ،كان
ّ
اللبنانية من قبل «داعش»
كبير في الساحة
ً
و«النصرة» وخصوصًا أنه كان مسؤوال عن
تهريب مقاتلني وسالح إلى سوريا في بداية
األزمة فيها ،وهو ـ ـ رغم ّ
تفجع ونحيب بعض
اإلعــامـ ّـيــات الـلـبـنــانـ ّـيــات عليه عـلــى ال ـهــواء ـ ـ
م ـس ــؤول ع ــن دمـ ــاء لـبـنــانـ ّـيــة وسـ ـ ّ
ـوريـ ــة) .لكن
معارضي قــرار ترامب ،وخصوصًا الفصائل
ّ
ّ
السورية املسلحة التي تقف معزولة بعدما
ّ
تخلت أنظمة الخليج عنها ،وبعدما باعتها
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ـدول ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ب ـع ــد اس ـت ـن ـف ــاد أغ ــراض ـه ــا،
ال ـ ـ ـ ّ
ي ـت ـم ــن ــون ب ـق ــاء ال ـ ـقـ ـ ّـوات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة لـتـعــزيــز
ّ
السورية .وقد
املوقف التفاوضي للمعارضة
ّ
ّ
األميركية ضغوطًا إسرائيلية
واجهت اإلدارة
ّ
ّ
أميركية) من أجل الحفاظ على
(وصهيونية
وجود أميركي عسكري في سوريا.
الـ ـصـ ـح ــاف ــة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة سـ ــاقـ ــت م ـ ــن ج ـم ـلــة
اعـ ـت ــراض ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار تـ ــرامـ ــب ال ـخ ـي ـبــة
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة مــن ال ـق ــرار« .ن ـيــويــورك تــايـمــز»
و«واشنطن بوست» استفاضتا في الحديث
ّ
ع ــن عــزلــة إس ــرائ ـي ــل وال ـت ـخــلــي ع ــن إســرائ ـيــل
ّ
وال ـت ــوت ــر اإلســرائ ـي ـلــي م ــن جـ ــراء االن ـس ـحــاب
األم ـيــركــي .لـكــن لــو ك ــان األم ــر بـيــد إســرائـيــل،
فإن على الواليات املتحدة نشر قـ ّـوات في كل
ّ
العربية لحماية مصالحها ولضرب
البلدان
أعــدائ ـهــا .وال ــوج ــود األمـيــركــي فــي ســوريــا لم
ّ
يـكــن مـتـعــلـقــا ب ـضــرب أعـ ــداء إس ــرائ ـي ــل ،بـقــدر
ّ
م ــا كـ ــان مــرت ـب ـطــا ب ــاألجـ ـن ــدة األم ـي ــرك ــي ــة فــي
السيطرة على ّ
مقدرات الشأن السوري عندما
ك ــان االف ـت ــراض الـســائــد هـنــا أن الـنـظــام على
وشـ ــك ال ـس ـق ــوط وأن م ــا ع ـلــى أم ـي ــرك ــا إال أن

يعود انسحاب ترامب
إلى فقدان صبره من
ّ
وعود آلة الحرب األميركية
حول ّإنجازات مهمة
و«تحسن» بمقياس نشر
النفوذ والهيمنة

ّ
ّ
املحليني
ت ــرث الـسـلـطــة وتـســلـمـهــا لــوكــائـهــا
بالتوافق مــع النظامني القطري والسعودي
ّ
ّ
األميركية على امـتـ ُـداد الصراع
اإلدارة
(أدت
ُ
ِّ
الـ ـس ــوري امل ــدم ــر دور ال ـح ـكــم وامل ـص ـل ــح بني
الـنـظــامــن ال ـل ــدودي ــن ،وكـ ــان تــركـيــب دكــاكــن
ّ
ّ
األميركية
الخارجية يعكس الرغبة
املعارضة
ّ
فــي امل ــوازن ــة بــن مـصــالــح قـطــر والـسـعــوديــة،
وبني مصالحها هي).
تسود تساؤالت كثيرة هنا حول أبعاد القرار،
واإلعــام األميركي نشر مبالغات فظيعة عن
ّ
األميركية (أو ما ُي ّ
سمى هنا
حجم املساهمة
ق ـ ـ ّـوات «ال ـت ـحــالــف» ك ــي ال نـنـســى مـســاهـمــات
السويد والـنــروج والبحرين والــدنـمــارك) في
الـحــرب على «داع ــش» .وقــد دخـلـ ُـت فــي نقاش
عقيم قبل ّأيام مع مراسلة «نيويورك تايمز»،
ّ
(املتخصصة فــي شأن
روكميني كاليماشي
ّ
ال ـح ــرب عـلــى «داع ـ ـ ــش») ،إذ ن ـشــرت أن ق ــوات

«ال ـت ـح ــال ــف» ه ــي ال ـت ــي ط ـ ــردت «داع ـ ـ ــش» من
 ٪٩٩مــن األرض ال ـتــي كــانــت تـحــت سلطتها
ُ
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق .وع ـنــدمــا ســألــت ـهــا عن
تعط إجابة محددة وقالت إنها
هذا الرقم ،لم
ِ
أدخ ـل ــت ف ــي حـسـبــانـهــا امل ـســاه ـمــات ال ـكـ ّ
ـرديــة
ّ
النظامية الـعــراقـ ّـيــة فــي املـعــادلــة .أي
وال ـقــوات
كالعادة ،ال تريد أميركا أن تعترف بأن القوات
امل ـعــاديــة لـهــا فــي املـنـطـقــة ال ـعــربـ ّـيــة ه ــي الـتــي
ســاهـمــت بالقسط األكـبــر مــن الـحــرب الفعالة
ضـ ــد «داع ـ ـ ـ ــش» (كـ ـم ــا س ــاه ـم ــت ف ـي ـه ــا ق ـ ـ ّـوات
ُ
ّ
السورية ،على املقلبني).
تعارضة في الحرب
م ِ
وفـ ــي ح ـس ـب ــان م ـخ ـت ـلــف األدوار ف ــي هــزيـمــة
«داعش» ،يمكن اعتبار الدور األميركي أنه كان
األقل فعالية ألن أميركا كانت تكتفي بالقصف
ّ
ّ
ضحية
الجوي ،فيما دفع األكراد نحو ١٠٠٠٠
فــي الـحــرب (خـســرت أميركا أربـعــة جـنــود في
الـحــرب نفسها) .لكن تقويم املعركة يجب أن
يدخل في حسبانه العدد الهائل من الضحايا
ّ
ّ
ّ
ّ
والعراقيني
والسوريات
السوريني
املدنيني من
وال ـعــراقـ ّـيــات .لـقــد قـتــل الـقـصــف األمـيــركــي في
ال ـح ــرب ض ــد «داع ـ ــش» ب ــن  ١٨٤٥٦و٢٨٠٩٣
مــدنـ ّـيــا ومــدنـ ّـيــة فــي ســوريــا والـ ـع ــراق ،حسب
تـقـ ّـديــرات موقع «إيـ ــروورز» املــوثــوق .وتدمير
ُ
الرقة جريمة حرب فظيعة تضاف إلى جرائم
ّ
السورية.
الحرب ّاملتراكمة في الحرب
إن التدخل العسكري األميركي في بالدنا ّ ،وفي
ّ
شرعية ال تكتسيها تدخالت
غيرها ،يكتسي
ّ
«شرعية
من دول أخــرى .تنطق أميركا باسم
دولـ ّـيــة» وبــاســم «مجتمع دول ــي» ،ويستبطن
دعـ ـ ـ ــاة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـ ــي ب ــادن ــا
ه ــذا ال ـخ ـطــاب فـتـصـبــح األوام ـ ــر وال ـض ـغــوط
ّ
األميركية «مشيئة املجتمع الدولي» ،كأن ما
يـصــدر عــن أمـيــركــا (وأوروبـ ــا املنصاعة لها)
َ
ّ
الالتينية وآسيا
خضع ملشورة دول أميركا
وأفريقيا .فاجأ املفكر اليساري العاملي ،نوم
(أو ّ
ّ
العربية) تشومسكي،
نعوم في الصحافة
مريديه حــول العالم قبل أيــام عندما أعلن ـ ـ
ّ
للمرة الثانية هــذه السنة ـ ـ تأييده االحتالل
العسكري األميركي في سوريا باسم «حماية
األك ـ ـ ـ ــراد» .وم ـت ــى ن ـق ـ ّـرر ك ـيــف وأي ـ ــن تـتـ ّ
ـوجــب
ّ
املطالبة بـتــدخــل أمـيــركــي بــاســم حماية هذه
ّ
ّ
األكثريات؟
األقلية أو تلك؟ ومــاذا عن حماية
ّ
ه ــل أب ـن ــاء األك ـث ــري ــات وبـنــاتـهــا أدن ــى مرتبة
ف ــي اإلن ـس ــان ـ ّـي ــة م ــن األقـ ـل ـ ّـي ــات؟ وال يختلف
منطق نوم تشومسكي عن مواقف مسؤولي
ّ
ّ
الليبراليني ،مثل سامنتا
األميركية
اإلدارات
بـ ـ ــاور ،ال ــذي ــن والـ ـل ــوات ــي ي ـطــال ـبــون ب ـحــروب
ّ
ّ
أميركية حــول العالم من
عسكرية
وتدخالت
ّ
مـنـظــور «اإلن ـس ــان ــيــة» .ثــم مـتــى كــانــت دواف ــع
ّ
األميركية فــي أي بقعة فــي العالم
التدخالت
ّ
ّ
إنـســانـ ّـيــة؟ ومـتــى أدت ال ـتــدخــات األمـيــركــيــة
إلــى حل املشكالت ال إلــى تفاقمها؟ وكــم مات
ّ
ّ
ّ
اإلنقاذية
األميركية
العملية
من األبــريــاء في
ّ
في سوريا؟ ثم ،أال تكفي التجارب التاريخية
ال ـعــديــدة كــي نحكم عـلــى الــرعــايــة األمـيــركـ ّـيــة
لألكراد بأنها زادت معاناة األك ــراد ،وانتهت
ٍّ
دوم ـ ــا إلـ ــى ت ـخ ــل وخ ـ ــداع أم ـي ــرك ــي ن ـحــوهــم،
وتركهم ألعدائهم؟
األك ـ ـ ـ ــراد ل ـي ـس ــوا م ــن دون ح ـي ـل ــة ،وت ـت ـحـ ّـمــل
ّ
السياسية لألكراد في العالم العربي
القيادات
ّ
ّ
املسؤولية عــن تحالفات وخـيــارات سياسية
زادت مـعــانــاة األكـ ــراد ،وزادت م ـعــاداة العرب
ّ
لقضيتهم ال ـعــادلــة .ه ّــل الـقـيــادة ال ـبــارازانـ ّـيــة
ّ
ّ
القبلية التقليدية تتوقع أن ينظر العرب بعني
الرضى إلى تحالفها الصفيق مع أعداء العرب
ّ
العدو اإلسرائيلي؟ إن تحالف ّ
أقلية
بمن فيهم
ّ
م ــع أع ـ ــداء ال ـع ــرب ي ــزي ــد وال ي ـخــفــف مـعــانــاة
األقلية .ومــن املشكوك فيه أن تكون ّ
ّ
قوة
تلك
أم ـيــركـ ّـيــة قــوام ـهــا أل ـف ــا رج ــل تـكـفــي لـحـمــايــة
األكــراد من أعدائهم الكثر .وماذا عن الحليف
ّ
األميركي ،التركي الذي ال يقل معاداة لألكراد
عن «داعش»؟
ّ
إن االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي مــن ســوريــا مــؤشــر
ّ
ّ
فردية جديدة في إدارة
استقاللية
على نزعة
ترامب .هذه النزعة أغضبت إسرائيل وحلفاء
أميركا من العربّ .لكن القول إن سحب ٢٠٠٠
جندي ُينهي التدخل العسكري األميركي في
س ــوري ــا مـبــالــغ ف ـيــه .ألم ـيــركــا حـلـفــاء ووك ــاء
ّ
ّ
األميركية
العسكرية
مطيعون ،كما أن القواعد
ُ
املـنـتـشــرة ف ــي املـنـطـقــة (وق ـط ــر خـيــر مضيف
لها) ّ
ّ
عسكرية متى
تسهل لها تنفيذ ضربات
ّ
ُ
ّ
ش ـ ــاءت .ل ـكــن مـ ــرة أخـ ــرى م ـنــذ  ٢٠٠١يـســجــل
ألميركا أن تدخلها العسكري فشل في تحقيق
ّ
النفسية ألنظمة
أهــدافــه .وهـ ّـذا يزيد املعاناة
ّ
الليبراليني العرب.
الخليج ومثقفيها من
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعد الله مزرعاني*
 -1العالم
ً
يطوي عام  2018أيامه األخيرة ،تاركًا املجال لعام آخر سيكون ،بالضرورة ،مثقال بالكثير من األحداث
والصراعات والضحايا والتحوالت وعدم االستقرار.
الواليات املتحدة التي تزعمت بشكل شبه مطلق ومنفرد العالم بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،منذ نحو
ثالثة عقود ،تواجه اآلن منافسة ،متحدية على املستويني العسكري (خصوصًا من االتحاد الروسي
لدور دولي تنسجه بخيوط مشروع «الحزام
بزعامة بوتني) واالقتصادي (من الصني التي ترشح نفسها ٍ
والـطــريــق» ،طريق الحرير ،الــذي يشمل  68دولــة ،ويشكل األولــويــة املطلقة لرئيسها الحالي شي جينغ
بينغ) .مع اشتداد التحديات ،يتراجع دور واشنطن التي يحاول رئيسها اآلن ،اختبار أساليب جديدة
للحفاظ على املوقع بعد أن فشلت أساليب استخدام القوة العسكرية للغزو واالحتالل والهيمنة ...حاكم
ً
الواليات املتحدة األميركية ،يستنفر ،عبر سياسة يمينية انعزالية ،أشكاال من التمييز والعنصرية مقرونة
بإضفاء طابع «البزنس» على عالقات واشنطن (القريبة والبعيدة) .بالعنصرية والتمييز تطلق واشنطن
موجات من العداء ضد املهاجرين والجيران (خصوصًا املكسيك) ،ومن الكراهية لشعوب بأكملها بذريعة
تخلفها وانحطاطها ...وبـعــاقــات «الـبــزنــس» تتحول واشنطن إلــى «بلطجي» يفرض «ال ـخــوة» بذريعة
الحماية والعقوبات لفرض اإلذعــان والسياسات أو لتغييرها ...هذا إلى موجة تطرف يمينية شوفينية
تتنامى في عدد من بلدان «املتروبول» الغربيِ ،سمتها األساسية العداء لألجانب والتطرف العنصري
اليميني والوطنية املنغلقة :في مجرى ذلك يجري اجتياح وإسقاط صيغ ومؤسسات تقليدية للعالقات
الدولية واتفاقيات للتجارة وللبيئة واملناخ ،وأحالف ومعاهدات استمرت قائمة لعدة عقود ،وخصوصًا بني
الحربني العامليتني األولى والثانية .لم ُ
تنج مؤسسة الحكم األميركية نفسها من بهلوانية الرئيس األميركي
وتجريبيته وهوسه ،وهو الذي يثير املزيد من عدم االستقرار والفوضى والتفرد داخل اإلدارة األميركية،
وفي العالقات بني مكوناتها :العسكرية والسياسية واألمنية والقضائية واالقتصادية واإلعالمية...
الــواليــات املتحدة ،التي ما زالــت القوة األكبر في العالم ،واملتقدمة في الكثير من املـجــاالت ،تفقد دورهــا
املرجعي في العديد من الشؤون الدولية ،بينما تتقدم قوى واثقة ووازنــة ُو ّ
مصممة من أجل بناء عالم
متعدد األقطاب ال تسوده الفوضى والسياسات وحيدة الجانب ومصالح االحتكارات األميركية فحسب.
 -2الشرق األوسط
ّ
منذ نحو عقدين والشرق األوسط (واملنطقة العربية منه خصوصًا) يشكل ميدان االختبار األساسي
ّ
ملستجدات السياسات والتحوالت في العالم .فيه دشنت واشنطن سياسة الغزو ووضع القوة املباشرة
(باالحتالل والسيطرة) في خدمة الهيمنة وفرض التوجهات وحتى أنماط الحياة...
كثمرة لتفاعل األزمات واستعصائها ،وبإضافة القهر والغزو واالحتالل وحقارة عدد من الوسائل ،نمت
ردود فعل بعضها كان متطرفًا ،ما أطلق موجة تشدد إرهابية دينية اجتاحت سوريا والعراق خصوصًا،
وتركت بصمات دامية في العديد من بلدان العالم الغربي والشرقي .لواشنطن ،وبعض حلفائها اإلقليميني،
دور ال جدال فيه ،في استنبات بعض موجات اإلرهاب ووضعها في خدمة سياسات الهيمنة األميركية
والصهيونية (بما يتعلق باملنطقة العربية خصوصًا) .لقد تراجعت املوجة اإلرهابية التكفيرية وخسرت
األساسي من املكاسب الجغرافية التي حققتها .لكن موجة التطرف والتعصب والعنصرية تنطلق اآلن من
خالل صيغ أخرى ،أشرنا إليها آنفًا ،عبر سياسات رسمية وتنظيمات يمينية عنصرية متشددة يراهن
عليها ترامب لتعميم نهجه على كل بلدان الغرب االستعماري.
واشنطن التي تنكرت إدارتها الحالية ،تحت وطأة املنافسة الصينية خصوصًا ،للعوملة نفسها التي كانت
فيها رائدة ومتفوقة ومهيمنة ،واصلت اعتماد سياسة «الفوضى الخالقة» .الشرق األوسط كان أيضًا
ميدان االختبار الرئيسي ،حيث ّادعت واشنطن دعم نزوع الشعوب املضطهدة واملقموعة واملنهوبة ،نحو
التغيير والحرية ،لتعود فتطلق قواها االحتياطية ،في الجيوش وبعض املجموعات السياسية ،ملصادرة
«الربيع» املنشود واجهاضه ...ما جعل املنطقة العربية تعيش أسوأ كوابيس الصراع واالقتتال وانهيار
البنى الدولتية والسياسية وانفالت الغرائر واإلره ــاب والتكفير والتطرف والطائفية واملذهبية ...وآخر
ُ
ضحايا سياسة واشنطن الكرد ومطالبهم حيث استخدمتهم واشنطن في سياستها لتفتيت املنطقة
والعبث بكياناتها وخرائطها ومصائرها جميعًا.
تسعى اإلدارة األميركية بوقاحة ال سابق لها لجني ما أمكن من األرباح والصفقات ،مستثمرة الصراعات،
ومؤججة املخاوف .وهي تحاول اآلن اتخاذ مواقف وتدابير متواصلة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني
ملصلحة الصهاينة ومخططاتهم ،وتمكني كيانهم الغاصب من أن يتحول إلى قوة مبادرة وأمن واقتصاد
محورية في املنطقة على حساب مصالح وسيادة ووحدة البلدان العربية وشعوبها.
ّ
املواجهة للسياسات األميركية ّ
سجلت ،في املقابل ،نجاحات بارزة ،خصوصًا منذ التدخل الروسي في
أيـلــول عــام  .2015ســوريــا التي كــان يــراد فيها توجيه ضربة قاصمة إلــى أي مـشــروع نهوض عربي،
أمكن فيها ،من خالل الصمود واملقاومة والدعم الخارجي ،إفشال هذا املخطط ولو بثمن باهظ جدًا على
املستويات كافة .إعــان الرئيس ترامب االنسحاب األميركي من سوريا والبقاء في العراق تعبير عن
اضطراب السياسات األميركية وعدم اتساقها بشأن العديد من امللفات الدولية.
في مجرى ذلك ،يتصاعد في املنطقة أيضًا الصراع بني قوى إقليمية رئيسية ،وسط تناقضات وتجاذبات
دولية مؤثرة ،في محاولة للدفاع عن النفوذ أو لتوسيعه وبوسائل يشوبها الكثير من التعبئة العرقية
والطائفية واملذهبية املضعفة لهذه ال ــدول نفسها التي يفتقر فريقها املــواجــه لبعض أشـكــال الهيمنة
االستعمارية ،إلى مشروع تحرري شامل.
 -3لبنان
يراوح الوضع اللبناني في أزمات تزداد تعقيدًا واتساعًا .التخلي عن اإلصالح َّ
املثبت في بنود الدستور
أدخل هذا الوضع في مسار من التخلف والتردي والفئوية .تكريس منظومة املحاصصة وتأجيج الخالف
بشأن توازناتها ،أدخل البالد في صراع مكشوف ،على السلطة بغطاء طائفي ومذهبي .النهب والتبعية
الناجمان عن املحاصصة واملكرسان لها في الوقت عينه ،أطلقا الحلقات األخيرة من الصراع التي بات
إنجاز االستحقاقات الدستورية العادية فيها مشكلة كبيرة.
تتدهور ،في مجرى ذلك ،الحياة السياسية ُوينتهك الدستور والقوانني .ويحاول فريق «العهد» اآلن استعادة
امتيازات ما قبل الحرب األهلية بوصفها كانت «ضمانات» وليست امتيازات .السعي لـ«استعادة الحقوق»
باستغالل التناقضات الداخلية والخارجية.
يتجاوز املناصفة إلى جوهر اإلمساك باألساسي من السلطة ِّ
مؤثر َّ
وفعال .ال يعبأ هــؤالء بتدهور الوضع
يستفيد أطــراف السلطة جميعهم من غياب مركز معارضة
وبمعاناة اللبنانيني وخطر اإلف ــاس والنهيار االقتصاديني والــديــون وفــوائــدهــا الفلكية التي ينوء تحت
استياء كبيرًا بني املواطنني ،خصوصًا ذوي الدخل املحدودّ .
ً
عبرت عن ذلك
وطأتها اللبنانيون .يثير ذلك
املشاركة املميزة التي برزت في التظاهرة التي دعا إليها الحزب الشيوعي في  16من الشهر الجاري ،وكذلك
املشاركة الواسعة ،نسبيًا في األحد الذي تاله .لكن ،إذا كانت أزمة النفايات ،قبل نحو ثالثة أعوام ،قد َّ
عبأت
عشرات األلــوف ،فــإن ّ
توسع األزمــة وتعمقها قــادران على تعبئة مئات األلــوف .اآلن تلوح املناسبة لتدارك
الفراغ واألخطاء ،وللعمل الجدي من أجل بناء تيار تغييري واسع متبلور البرنامج والقيادة واألدوات ،لفرض
انعطافة جوهرية ملصلحة اإلصالح واإلنقاذ.
* كاتب وسياسي لبناني

