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سوريا

إعالن
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على الغالف

واشنطن تسحب قواتها من سوريا

«مفاجأة» استراتيجية
ُيتقن دونالد ترامب لعبة شغل بال المراقبين .باألمس أشغل كل دوائر القرار في العالم .أعلن ما ّلوح به منذ أشهر :سحب ُالقوات األميركية من سوريا .ال تقديرات
«البنتاغون» أو النصائح اإلسرائيلية واألوروبية ّ
األرشيف أيضًا .القرار السريع
في
ضعت
و
اإليرانية»
انسحاب
رهن
األميركية
القوات
«انسحاب
جملة
الرجل.
بقرار
ت
أثر
ّ
و«المفاجئ» في انتظار ترجمة ملموسة على األرض .ترجمة قد يبدأ صداها ببدء ّ
تحرك القوات التركية نحو منبج« .البيت األبيض» يشيع أن في ذلك اتفاقًا مع
أنقرة ،والفراغ الذي سيحدثه انسحابنا سيملؤه حليف من «األطلسي» ،ال حلفاء دمشق .هؤالء األخيرون كانوا أمس في صدد تقييم القرار األميركي وبحث
شرقي الفرات .فشريكة موسكو في «أستانا» ّ
ّ
تتوجه نحو «خيار أميركي» في الشمال السوري .خيار سيظهر تأثيره على عالقة
تداعياته والمآالت التي ستظهر
الطرفين وتنسيقهما ،وخاصة في ملف إدلب .تبقى القيادة الكردية المسلحة الخاسرة الوحيدة ،والتي بدأت تلمس هزيمتها المقبلة بعد حرق األميركيين لما
يعتبرونه «ورقة» فيما هم بكل سذاجة يرونه «تحالفًا استراتيجيًا»

ّ
ّ
كلنا متفقين إنو من حق كل مواطن يحصل على الدوا األفضل لصحته .ومن حقه كمان يحصل عليه بأفضل سعر ممكن .هيدا
ّ
المنطق يلي ما مفروض اتنين يختلفوا عليه.
ّ
ّ
ّ
حكومية ،بتهتم بأموره .ألن بالمجمل ،أمور البلد منها بأفضل أحوالها،
بمؤسسات ،خاصة أو
من الطبيعي إنو المواطن بلبنان يشكك
ّ
ّ
ّ
مهنيين ما بيقبلوا إال
إذا مش بأسوأها .بس بصراحة ،في أشيا بالبلد ماشية ألنو انبنت على أسس شفافة ،وألنو بعد فيه ناس بهالبلد
الصح حتى لو تحقيقه صعب .ومن الطبيعي كمان نعرف إنو لبنان بالمرتبة  32بين دول العالم من حيث األداء في مجال الصحة.
ّ
وصحة الناس .الدوا مش لعبة ،وجودة الدوا وضمانة الجودة خط أحمر مش
مش واردة أبدًا نتهاون بموضوع مهم متل موضوع الدوا
ّ
ّ
الصحة ،من أواخر التسعينات ،وضعت قوانين صارمة إلستيراد األدوية وأسس تسجيل وتسعير مدروسة تم
مسموح حدا يتخطاه .وزارة
ّ
تحديثها باستمرار من وقتها لليوم ،والنتيجة إنو  % 88من األدوية المستهلكة في لبنان سعرا أقل من  16دوالر.
ّ
المواطن عم يحصل على آخر ما ّ
ّ
العالمية ،مع العلم إنو أسعار األدوية بلبنان مماثلة ألرخص األسعار في
توصلت له أهم شركات الدوا
ّ
بلدان المقارنة المعتمدة .وإذا تواجدت أدوية غالية ،فبالمقابل بيتوفر العديد من األدوية الشبيهة والـ  genericبأسعار منخفضة،
ّ
والطبيب والصيدلي بيعرفوا هالشي وهني قادرين يرشدوا المريض .وبيبقى القرار النهائي باالختيار راجع للمريض وعيلتو.
ّ
وإنو ّ
وأكبر برهان على ّ
معدل استهالك لبنان لألدوية هي
أهمية أسعار األدوية إنها انخفضت بدون انقطاع خالل السنين الماضية
 $244للفرد سنويًا مقابل ّ
معدل  $515لـ  29دولة بمنظمة التعاون االقتصادي (.)OECD
ّ
ّ
بس مهما انخفض السعر بيبقى غالي ألنو الدوا ضرورة مش خيار .ولهالسبب ما في اال التغطية االجتماعية الصحية الشاملة يللي
ّ
الصحة ّ
قدمت مؤخرًا للمجلس النيابي مشروع قانون للتغطية ّ
الطب ّية الشاملة للمواطن ،بما فيها الدوا.
بتحمينا .وما ننسى إنو وزارة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالصحة ،المنطق إنو يكون عنا ثقة بقدرتنا على إنو يبقى لبنان رائد في االستحصال
وللمهتمين
للصحة،
بالنهاية ،وبالمختصر المفيد
ّ
على األدوية المبتكرة والحديثة ذات جودة مضمونة بأدنى سعر ممكن ،لوقت ما نوصل إلى التغطية الشاملة .والمنطق إنو ما حدا
ّ
ّ
ّ ّ
يتدنى ،بالعكس ،الكل بيطمح ّإنو ّ
ّ
يتحسن.
يكمل
يفكر إنو عندو عصا سحرية ،وإنو ما حدا منا بيقبل مستوى الصحة بلبنان
ّ
ّ
المنطق إنو كلنا ،مش البعض منا ،للوطن.
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«ه ــزم ـن ــا داع ـ ــش ف ــي س ــوري ــا ،امل ـبــرر
الوحيد (بالنسبة إلـ ّـي) للبقاء هناك
خـ ــال رئ ــاس ــة تـ ــرامـ ــب»؛ ه ـك ــذا فـ ّـســر
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب،
إع ــان إدارت ـ ــه (مـ ـج ــددًا) ق ــرار سحب
ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ـ َـركـ ـي ــة املـ ـنـ ـتـ ـش ــرة فــي
س ــوري ــا ،امل ـنــاقــض (ف ــي الـشـكــل) لكل
الحجج التي ساقها مسؤولو وزارتي
ـان «خ ـطــأ»
ال ـخــارج ـيــة وال ــدف ــاع ل ـب ـيـ ِ
هذه الخطوة .طوال أشهر مضت ،لم
يـفـ ّـوت معظم املـســؤولــن األميركيني

أي فــرصــة للحديث عــن أهـمـيــة بقاء
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة هـ ـن ــاك ،لـضـمــان
«مــرحـلــة مــا بعد داع ــش» و«تحجيم
النفوذ اإليراني» و«تحقيق التوازن»
م ـ ــع ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ــروسـ ــي
و«ح ـ ـمـ ــايـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء»،
وغيرها من املـبــررات املفترضة التي
تلت مرحلة «إقـنــاع» ترامب بتمديد
مهمة ال ـق ــوات عـلــى نفقة «الـحـلـفــاء»
الذين دفعوا مبالغ طائلة تحت بند
«ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار» ف ــي امل ـنــاطــق
«امل ـحــررة حــديـثــا» مــن «داعـ ــش» .هذا
اإلعالن الذي سيحمل تغييرات كبيرة
ملنطقة شرق الفرات ،خاصة في ضوء
الـتـهــديــدات الـتــركـيــة املتنامية خلف
ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة ،ج ــاء بــدايــة عبر
تسريبات مــن مـســؤولــن حكوميني،
قبل أن يخرج عبر القنوات الرسمية
مــن الـبـيــت األب ـيــض ووزارة الــدفــاع،
ليظهر وكأنه قــرار «توافقي» .ووفق
تصريحات عدة مصادر داخــل إدارة
ت ـ ــرام ـ ــب ،ت ـن ــاق ـل ـت ـه ــا وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
ّ
أميركية ،فــإن ق ــرار االنـسـحــاب اتخذ
قبل مدة ،وكان يجري اإلعداد إلعالنه
بنحو ّ
منسق ،غير أن ترامب ّ
أصر على
الكشف عنه سريعًا في هذا التوقيت.
وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة ،بصفتها
املعنية األول ــى بتنفيذ ال ـقــرار ،أكــدت
فــي تصريحات للمتحدثة باسمها،
دانا وايت ،أن «التحالف الدولي حرر
مناطق سيطرة داعش ،ولكن الحملة
على التنظيم لم تنتهِ بعد» ،مضيفة
أنــه «يـجــري إعــادة الـقــوات األميركية
إلــى الــديــار ،مع انتقالنا إلــى املرحلة
الـجــديــدة مــن الحملة» .ولفتت وايــت
إلى أن تفاصيل االنسحاب لن تعلن
ألسـبــاب عملياتية مرتبطة بحماية
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ب ــاده ــا
ستواصل العمل مع الحلفاء لهزيمة
«داع ـ ـ ــش» إي ـن ـمــا ن ـش ــط .وع ـق ــب هــذا
التصريح الرسمي من ال ــوزارةّ ،
كرت
سـبـحــة الـتـصــريـحــات مــن مـســؤولــن
ع ـس ـك ــري ــن ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،ال ـتــي
تتحدث عن بدء سحب موظفي وزارة
ال ـخــارج ـيــة م ــن م ـنــاطــق ش ــرق ـ ّـي نهر
الفرات ،وعن جدول زمني لالنسحاب
أن
يـمـتــد ب ــن  60و 100يـ ــوم .ورغـ ــم ً
التصريح الرسمي لم يذكر صراحة
أن االنسحاب سيكون لكل القوات ،إال
ُ
أن عددًا من املسؤولني (ممن لم تذكر
أسـمــاؤهــم) أكــد أن الـقــرار املتخذ هو
إجراء «انسحاب كامل».
وإل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ح ـ ـسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ــرار
ّ
شرقي
بالنسبة إلى مستقبل منطقة

الفرات وسوريا ،فقد زاد توقيته من
التساؤالت التي يسوقها إلى املشهد.
إذ أعلنه بعد أيام قليلة على اتصال
هــاتـفــي بــن تــرامــب ونـظـيــره التركي
رجب طيب أردوغ ــان ،وعقب ساعات
ف ـق ــط ع ـل ــى إق ـ ـ ـ ــرار ص ـف ـق ــة م ـن ـظــومــة
«باتريوت» للدفاع الجوي بقيمة 3.5
مليارات دوالر بني تركيا وواشنطن.
وع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــاف م ـ ــا تـ ـح ــدث ــت ب ـعــض
األوســاط ،فقد نقلت وكالة «رويترز»
عن مسؤول في الخارجية األميركية
قوله إن القرار جاء بعد اتصال ترامب
وأردوغان و«كل شيء حدث بعد ذلك
هو في إطار تنفيذ االتفاق الذي جرى
التوصل إليه في تلك املكاملة» ،لتعود
وكالة «رويـتــرز» وتنقل عن مسؤول
أمـيــركــي رف ـيــع تــأكـيــده أن تــرامــب لم
يناقش االنسحاب مع أردوغ ــان قبل
اتخاذ القرار ،لكنه أبلغه بذلك ،وهو
م ــا ي ـت ـس ــاوق م ــع م ــا ق ــال ــه الــرئ ـيــس
التركي سابقًا عــن «ال ــرد اإليجابي»
الذي سمعه من ترامب حول العملية
العسكرية املرتقبة.
وبينما التزمت أنقرة الصمت (حتى
مـســاء أمــس) تـجــاه الـقــرار األميركي،
ك ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن ردود فـ ـع ــل الـ ـق ــوى
السياسية والعسكرية التي ترعاها
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
شـمــال شــرقــي س ــوري ــا ،أظ ـهــرت أنها
لم تكن على علم مسبق بنية اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة .وه ــو م ــا خـفــف م ــن زخــم
تـصــريـحــاتـهــا اإلع ــام ـي ــة .وم ــع بـقــاء
ت ـفــاص ـيــل االن ـس ـح ــاب امل ــرت ـق ــب رهــن
األي ــام القليلة املقبلة ،نقلت وسائل
إعالم أميركية تأكيدات من مسؤولني
مطلعني ،أن قرار االنسحاب سيشمل
ال ـق ــوات الـعــامـلــة فــي منطقة الـتـنــف،
ق ــرب الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ األردن ـي ــة
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وه ـ ــو ت ـف ـص ـيــل ي ـطــرح
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ال ـف ـص ــائ ــل
امل ـس ـل ـح ــة ال ـع ــام ـل ــة هـ ـن ــاك ومــدن ـيــي
م ـخ ـي ــم ال ـ ــركـ ـ ـب ـ ــان ،ويـ ـعـ ـي ــد تـسـلـيــط
ال ـض ــوء عـلــى مـقـتــرحــات ســابـقــة (لــم
ت ـن ـفــذ) تـقـضــي بـنـقـلـهــم إل ــى مـنــاطــق
«قوات سوريا الديموقراطية» أو إلى
مناطق النفوذ التركي.
وكـمــا بــدا ال ـقــرار مربكًا للمؤسسات
الــرس ـم ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ــم ي ـخ ــرج أي
تـ ـص ــريـ ـح ــات واضـ ـ ـح ـ ــة م ـ ــن ح ـل ـف ــاء
واشنطن تشير إلى مستقبل القوات
الـ ـع ــامـ ـل ــة ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار «الـ ـتـ ـح ــال ــف
الدولي» .وخرج موقف يتيم من وزير
الدولة في وزارة الدفاع البريطانية،
ت ــوبـ ـي ــاس إل ـ ـ ـ ـ ــوود ،ي ـ ـعـ ــرب فـ ـي ــه عــن
مخالفته ترامب في افتراض «هزيمة
ّ
داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ش ــكـ ـك ــت ب ـعــض
التصريحات الرسمية الروسية في
الـنـيــات األمـيــركـيــة بــإجــراء انسحاب
عـسـكــري ك ــام ــل ،وذه ـب ــت أخـ ــرى إلــى
اعـ ـتـ ـب ــاره «مـ ـس ــاعـ ـدًا ل ــدف ــع الـعـمـلـيــة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة» ،ل ــم ت ـعــلــق دم ـشــق على
الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة حـتــى وقــت
م ـتــأخــر م ــن ل ـيــل أمـ ــس .وب ــال ـت ــوازي،
تــواف ـقــت تـعـلـيـقــات مـعـظــم الـبــاحـثــن
في أبــرز مراكز البحث األميركية مع

رأى باحثون ومسؤولون
أميركيون أن القرار
«تكرار خطأ» سابق في
الشرق األوسط
أثارت الخطة األميركية
تساؤالت عن مصير
الفصائل المسلحة
في التنف

ع ـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
وامل ـســؤولــن الـحـكــومـيــن الـســابـقــن،
على أن االنسحاب هو «تكرار خطأ»
ارتكب مرارًا في الشرق األوسط.
وم ـ ــن امل ــؤك ــد أن ال ـن ـت ــائ ــج املــرت ـق ـبــة
لــانـسـحــاب األمـيــركــي ـ ـ إن حـصــل ـ ـ
مرتبطة بآلية تنفيذه ،كــذلــك فإنها
ره ـ ــن خ ـط ــط وتـ ـف ــاهـ ـم ــات ال ــاع ـب ــن
املنخرطني في امللف السوري .وبدت
التحركات الديبلوماسية األميركية
األخيرة التي شملت جيران سوريا،
وكــأن ـهــا «إشـ ـه ــار» لـنـيــة االن ـس ـحــاب
املـبـ ّـيـتــة ل ــدى تــرامــب ،ليفتح اإلع ــان
ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن م ـق ــارب ــة ت ـل ــك األط ـ ــراف
لـ ـل ــواق ــع الـ ـج ــدي ــد امل ــرتـ ـق ــب .فــأن ـقــرة

ال ـت ــي ت ـع ــد الـ ـع ــدة ل ــدخ ــول امل ـنــاطــق
الحدودية بني نهري دجلة والفرات،
تـ ـب ــدو أب ـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن الس ـت ـث ـمــار
الـّخـطــوة األمـيــركـيــة ،وال سيما وإن
نفذت بالتنسيق معها ،بشكل يتيح
ل ـل ـقــوات ال ـتــرك ـيــة م ــلء الـ ـف ــراغ ال ــذي
ستتركه نظيرتها األميركية تباعًا.
كذلك ،أكدت دمشق وحلفاؤها مرارًا
ض ــرورة عــودة كــل املناطق السورية
إلى سلطة الدولة ،وفي الوقت نفسه
لم يغلقوا قنوات االتصال مع «قوات
سوريا الديموقراطية» ،رغم التعثر
الـ ــذي اع ـت ــرض امل ـح ــادث ــات أك ـثــر من
مرة.
(األخبار)

عندما ُيبنى
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فيما نمضي
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