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لقاء نتنياهو ــ ترامب: لبنان أمام فخ الرهانات الخاطئة  
يحيى دبوق

ــح  ــارة رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية بنياميــن نتنياهــو لواشــنطن، تســتهدف عــرض مصال زي
تــل أبيــب أمــام الســيد الجديــد للبيــت األبيــض. مصالــح ال تغيــب عنهــا، بطبيعــة الحــال، الســاحة 

ــد االســتراتيجي األول إلســرائيل. ــة، باعتبارهــا التهدي اللبناني
فــي اإلطــار العــام، ال تختلــف الزيــارة عــن زيــارات ســابقة أتــت بعــد تولــي رؤســاء 
أميركييــن جــدد، مهماتهــم. لكنهــا فــي حالــة دونالــد ترامــب، وربطــًا بهويتــه ومواقفــه 

و»نرجســيته«، تزيــد أهميــة عمــا ســبقها.
وكمــا هــو واضــح، يحتــل لبنــان حيــزًا رئيســياً، إلــى جانــب ملفــات أخــرى مرتبطــة أيضــًا 
بــه، فــي محادثــات الطرفيــن علــى المســتويات التقريريــة والتنفيذيــة. وذلــك ربطــًا بموقعــه 
علــى الخريطــة الدوليــة كمصــدر التهديــد االســتراتيجي األول إلســرائيل، وأحــد أهــم عوامــل 

فشــل خطــط إلحــاق المنطقــة بالمصالــح األميركيــة.
بحســب مــا تســرب إســرائيليًا، عرضــت إســرائيل مصالحهــا، فــي الســاحة اللبنانيــة، عبــر 
ــد  ــد دوره اإلقليمــي ومعالجــة ســالحه كتهدي ــة حــزب اهلل وتقيي عــرض النتيجــة المتوخــاة: محارب
ــدول  ــنطن وال ــر لواش ــل ومؤث ــر دور فاع ــب، عب ــل أبي ــب ت ــق، بحس ــة تتحق ــذه النتيج ــا. ه أول له
»العربيــة الســنية المعتدلــة«، كمــا لروســيا بعــد المســاومة معهــا، وبطبيعــة الحــال، للســاحة الداخليــة 
اللبنانيــة. وهــو جهــد مشــترك، تشــارك فيــه كل هــذه األطــراف، لـ»تغييــر بيئــة حــزب اهلل« و»شــّله«.

هــذه الوجهــة تعنــي، إجمــااًل، تكــرارًا لمــا ســبق وتقــرر ونفــذ، طــوال الســنوات الماضيــة. رغــم أن 
البعــض قــد يجــادل بــأن ترامــب يشــّكل متغيــرًا جديــدًا فــي المعادلــة، قــد يدفــع أو يســمح إلســرائيل 
بإعــادة تجربــة المقاربــة العســكرية، علــى غــرار 2006. معنــى ذلــك أن الحــرب اإلســرائيلية علــى 

لبنــان، بموجــب المتغيــر الجديــد، باتــت أقــرب مــن أي وقــت مضــى.
فــي المقابــل، ومــن دون التقليــل مــن مفعــول »المتغيــر الجديــد«، فــإن الحــرب اإلســرائيلية كانت 
وال تــزال، منــذ 11 عامــًا، أقــرب مــن أي وقــت مضــى. وكان يحــول دون الحــرب معطيــان رئيســيان ال 
يــزاالن حاضريــن: الجــدوى، بمعنــى إمــكان تحقيــق أهــداف الحــرب إن نشــبت، وفــي المســتوى 
ــى  ــدرة عل ــرائيل الق ــه إلس ــر في ــت تتوف ــي أي وق ــا. فف ــل ثمنه ــى تحم ــرائيل عل ــدرة إس ــه، ق نفس
تجــاوز أو توفيــر رد علــى هذيــن المانعيــن، ســتبدأ الحــرب بــال مقدمــات ومــن دون تــردد، ســواء مــع 

إدارة ترامــب أو أي إدارة 
ســابقة أو الحقــة.

ترامــب  وصــول 
األبيــض،  البيــت  إلــى 
 ، » جســيته نر « و
األخيــرة  والتطــورات 
ــن  ــدءًا م ــم ب ــي اإلقلي ف
الســاحة الســورية التــي 
األمــس  حتــى  كانــت 
القريــب تشــكل فرصــة 
لـ«ضــرب«  إلســرائيل 
ــه،  ــزب اهلل ومحاصرت ح

ــن  ــدان م ــد يزي ــان ق ــه، معطي ــوري وحلفائ ــش الس ــارات الجي ــع انتص ــد م ــى تهدي ــول إل ــل أن تتح قب
منســوب الحافزيــة اإلســرائيلية للمغامــرة. لكــن ذلــك ال يغيــر، فــي المقابــل، منســوب التهديــد المرتبــط 
بالجــدوى والثمــن. وهــذا إن لــم تكــن تــل ابيــب قــد وقعــت، مــن جديــد، فــي خطــأ حســاباتها.
مــع ذلــك، فــي حــدود مــا دون الحــرب والخيــارات العســكرية، ال جــدال فــي أن اإلدارة األميركيــة 
ستســتجيب للمطالــب اإلســرائيلية. وهــي فــي األســاس، كانــت مســتجابة فــي اإلدارة الســابقة. 
لكــن يجــدر التشــديد علــى أن عــرض المصالــح ال يعنــي، تلقائيــًا، أنهــا باتــت فــي دائــرة التحقيــق 
والتنفيــذ الفعلييــن. وحتــى إن نفــذت، فــال يعنــي ذلــك أنهــا ســتنجح فــي تحقيــق أهدافهــا. بإمــكان 
إســرائيل أن تعــرض مصالحهــا، أمــا مــا يتحقــق منهــا، أو يمكــن أن يتحقــق، فمســألة مغايــرة تمامــًا...
ــه،  ــام وزرائ ــة كالم نتنياهــو أم ــن المأمــول والممكــن، كانــت فــي خلفي ــداً، بي هــذه النقطــة، تحدي
وتشــديده علــى ضــرورة الحــد مــن التوقعــات بعــد تولــي ترامــب مهماتــه الرئاســية. تصريــح وإن كان 
يأتــي فــي إطــار عــام، ينســحب أيضــًا علــى اآلمــال اإلســرائيلية تجــاه الســاحة اللبنانيــة. إذ أشــار إلــى 
فهمــه »لالنفعــاالت الكبيــرة حــول اللقــاء مــع ترامــب، لكــن يجــب االلتــزام بسياســة مســؤولة وراشــدة«.
ــاء اللبنانيــون أمــام  ــداً، مــن المقــدر أن يكــون األفرق ــه، فــي الشــق اللبنانــي تحدي مــع ذلــك كل
ــم ســيتلقفون أي  ــم، أو أنه ــة توجهاته ــي مقدم ــة ف ــع الفتن ــة ومن امتحــان وضــع المصلحــة اللبناني
ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــى م ــات الحــادة إل تحــرك أو »إيحــاء« أميركــي ــــــ إســرائيلي، إلعــادة التموضع
الســابق. امتحــان، مــن المقــدر أن يســقط فيــه أفرقــاء، هــم بطبيعتهــم يبنــون علــى الســراب 
لإلضــرار بحــزب اهلل، فكيــف إن تلمّســوا ســعيًا أو توجهــًا أميركيــًا مــا، للضغــط علــى المقاومــة 

ــك. ــن ذل ــر م ــا أكث ــًا وربم سياســيًا واقتصادي

معادلة القرن ترامب والسيد: من يمنع الوهم ومن يردع الحقيقة؟ 
ناصر قنديل

الحــرب  فــي  مدرســتين  بيــن  الفــوارق  فــي 
النفســية ظهرتــا فــي حــرب تمــوز عــام 2006 جهــد 
الحــرب،  بعلــوم  المختصــون  والعلمــاء  الباحثــون 
بيــن  الفــوارق  لتمييــز  النفســية  الحــرب  خصوصــًا 
المدرســتين، واحــدة هــي المدرســة »اإلســرائيلية« 
ســبقت  عامــًا  خمســين  خــالل  صيتهــا  ذاع  التــي 
الحــرب بصفتهــا مــن أقــوى المــدارس العالميــة، حتــى 
بــدأت تــدرّس فــي كليــات الحــرب الغربيــة بصفتهــا 
ــكان المدرســة  ــت م ــي حّل ــة، الت المدرســة النموذجي
األلمانيــة النازيــة ونجمهــا غوبلــز الــذي ذاع صيتــه 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة وكيــف كانــت خططــه 
اإلعالميــة تنجــح بإســقاط عواصــم ودول بإطــالق 
ــخرية  ــاة س ــز مدع ــار غوبل ــى ص ــر، حت ــاعة أو خب إش
اســتهدفته  التــي  »اإلســرائيلية«  الدعايــة  بفعــل 
كمنافــس فــي علــوم الحــرب النفســية، ولــم يبــقَ من 
مدرســته إال نظريــة »اكــذب حتى يصدقــك اآلخرون«، 
ونجــح »اإلســرائيليون« بتســخيف مدرســة غوبلــز 
وتبــوأوا الصــدارة مكانهــا مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، مدرســة  المدرســة  الثانيــة. حتــى جــاءت 
المقاومــة فــي الحــرب النفســية التــي يمثــل األميــن 
بطلهــا  نصــراهلل  الســيد حســن  اهلل  لحــزب  العــام 
ــا  ــاء انتصاره ــا، وج ــع إنجازاته األول، ومؤسســها وصان
فــي حــرب تمــوز ليمنحهــا صفــة المدرســة المتفوّقــة 
البحــوث  وبــدأت  »اإلســرائيلية«.  المدرســة  علــى 
تســعى لتبيــان الفــوارق ومصــادر القــوة الجديــدة التــي 
ــا  ــر إليه ــي نظ ــى المدرســة الت ــوق عل نجحــت بالتف
العالــم بإعجــاب كأولــى مــدارس العالــم المتفوقــة 
فــي خــوض الحــرب النفســية وتحقيــق النصــر فيهــا.

المدرســة  تختزنــه  الــذي  التفــوّق  كان   –
ــي  ــيّ الوعــي الت ــى فلســفة ك ــوم عل »اإلســرائيلية« يق
أطلقهــا مؤســس الكيــان المحتــّل ديفيــد بــن غوريــون، 
التدميــر  بوحشــية  المفرطــة  للقــوة  اللجــوء  وقوامهــا 
والقتــل لتعميــم ثقافــة المــوت كثمــن لــكل مَــن يفّكــر 
كل  اســتعمال  فــي  والحقــًا  االحتــالل،  مقاومــة  فــي 
مصــادر القــدرة الحربيــة والناريــة فــي مناطــق األلــم 
لــكل دولــة تفكــر باللجــوء للحــرب علــى »إســرائيل«، 
ومواكبــة هــذا الســلوك الميدانــي بالرســائل اإلعالميــة 
والنفســية التــي ترســخ فكــرة العجــز عــن المواجهــة 
ــا أو  ــر فيه ــن يفّك ــاء لم ــالك والفن ــوم باله ــدر المحت والق
ينــوي ســلوك طريقهــا، فيصيــر تصريــح »إســرائيلي« 
صحافــي كافيــًا لتراجــع دولــة عــن بنــاء منشــأة مدنيــة، 
ــان عــام 1964،  ــاه الوزانــي فــي لبن ــل مشــروع جــر مي مث
ويصيــر اللجــوء إلحــراق طائــرات شــركة طيــران الشــرق 
األوســط اللبنانيّــة فــوق مدرجــات مطــار بيــروت، رســالة 
كــيّ وعــي كافيــة عــام 1968 للقــول إن كلفــة الوجــود 
الفلســطيني المقــاوم لـ»إســرائيل« أكبــر بكثيــر مــن 
كلفــة مواجهتــه. وتنطلــق حضانــة لبنانيــة لحــرب علــى 
الوجــود الفلســطيني المقــاوم مــن وحــي هــذه الرســالة.

جنــوب  فــي  وتناميهــا  المقاومــة  ظهــور  بعــد   –
لبنــان وصــواًل للتحريــر العــام 2000 دخــل الالعــب الجديــد 
المنتصــر فــي الحــرب الواقعيــة التــي حدثــت فعــاًل، 
ليصيــر شــريكًا علــى ســاحة خــوض الحــرب النفســية، 
بينمــا »إســرائيل« تواصــل مــا كانــت عليــه مــن دون أن 

تقــوم بتقييــم مــدى صالحيــة مدرســتها علــى مواصلــة 
الطريقــة التقليديــة ذاتهــا التــي نجحــت فــي الماضــي 
مــن دون التحقــق وفحــص مــدى صالحيتهــا للحاضــر 

والمســتقبل. وقــد ظهــر من نتــاج الحرب »اإلســرائيلية« 
مــع المقاومــة أن كــيَّ الوعــي قــد أخفــق فــي ردع مئــات 
حركــة  تشــكيل  عــن  ألوفــًا  صــاروا  اللبنانييــن  مــن 
مقاومــة والســير بهــا حتــى نهايــة التضحيــات وأعالهــا 
كلفــة، وصــواًل لجعــل المســار معكوســًا بإيصــال رســالة 
قوامهــا، »ال جــدوى مــن مواصلــة احتاللكــم أرضنــا«، 
بــداًل مــن ال جــدوى مــن تفكيركــم فــي المقاومــة«. وفي 
الواقــع تلقــت »إســرائيل« رســالة المقاومــة وســارت فــي 
النهايــة بموجبهــا عبــر انســحابها عــام 2000، فيمــا تعطلــت 
الرســالة »اإلســرائيلية« عــن الوصــول والفعــل، ولم تنفع 
المكابــرة »اإلســرائيلية« والمضــي قدمــًا فــي المدرســة 
ــة،  ــدة للمقاوم ــة الجدي ــو المدرس ــع نم ــي من ــها ف نفس
التــي رســمت معادلتهــا الذهبيــة فــي ســاحة بنــت 
جبيــل بالكلمــة الشــهيرة لســيد المقاومــة التــي ال زال 
صداهــا يتــردّد »إســرائيل أوهــن مــن بيــت العنكبــوت«. 
وجــاء كل شــيء بعــد هــذا التاريــخ لحــرب إرادات يجــب 
ــا،  ــة أو نفيه ــد المعادل ــح تأكي أن تحســم النتيجــة لصال
ــت  ــى. وكان ــن المدرســتين أبق ــت أي م ــي تثبي وبالتال
ــي ستحســم،  ــام 2006 هــي اللحظــة الت ــوز ع حــرب تم
كــيّ الوعــي أم وعــي الكــيّ وكيّــه بوعــي جديــد. 
بعــد الحــرب أمكــن للمقاومــة أن تخــرج وتقــول مجــددًا 
بلســان ســيّدها، »نعــم إســرائيل أوهــن مــن بيــت 
العنكبــوت«، بعدمــا أضافــت إلــى مخزونهــا فــي الحــرب 
النفســية معــادالت مــن نــوع، »أردتموهــا حربــًا مفتوحــة 
فلتكــن حربــًا مفتوحــة«، وانتظرونــا »لقــد أعددنــا لكــم 
ــذا  ــرب«.. وهك ــة الح ــيغيّر وجه ــا س ــآت م ــن المفاج م
ــرة ســاعر وســواها مــن المفاجــآت،  ــر المدمّ كان تفجي
وصــواًل إلــى الــرد علــى معادلــة تدميــر صواريــخ المقاومــة 
بمعادلــة »حيفــا ومــا بعــد حيفــا ومــا بعــد مــا بعــد حيفــا«.
ــز التفــوق الجوهــري فــي مدرســة المقاومــة  – تميّ
التهويــل  علــى  تراهــن  معــادالت  تطلــق  لــم  بكونهــا 
االختبــار  تجنيبهــا  فــي  النفســي  والــردع  والخــوف 

تخشــى  معادلــة  أي  إطــالق  تجنّبــت  بــل  العملــي، 
ــى  ــت عل ــا حرص ــدان، وربّم ــي المي ــي ف ــا الفعل اختباره
جعــل معادالتهــا المعلنــة أدنــى مســتوى مــن قدراتهــا 

ــة.  ــي مضاعف ــردع النفس ــوة ال ــارت ق ــاً، فص ــة دائم الفعلي
ــل  ــل لعق ــا ال يص ــد حيف ــا بع ــة م ــول المقاوم ــا تق فعندم
العــدو التحسّــب ليافــا بــل للنقــب وإيــالت، ألن المقاومــة 
دائمــًا لديهــا مفاجــآت. بينمــا بقيــت مدرســة »إســرائيل« 
التفــوق  مــن  الســابق  ميراثهــا  توظيــف  علــى  تقــوم 
واســتحضار ذاكــرة أمجــاد الحــروب التــي خاضتهــا لترمــي 
معــادالت أعلــى مــن قدرتهــا علــى خــوض اختبارهــا 
العملــي، كمــا حــدث مــع معادلــة »مــا بعــد الليطانــي« فــي 
ــر القــدرة  حــرب تمــوز، أو »ســحق حــزب اهلل«، أو »تدمي
الصاروخيــة وإســكاتها«، وكلهــا معــادالت أثبتــت الحــرب 
أنهــا فــوق قــدرة »إســرائيل«. بينمــا بــدأ ســيد المقاومــة 
الحــرب بمعادلــة قوامهــا، لســنا كحركــة مقاومــة معنييــن 
ــدو  ــد يصــل الع ــن، فق ــي معيّ ــن خــط جغراف ــاع ع بالدف
إلــى الليطانــي ومــا بعــد الليطانــي، لكننــا نعــده بحــرب 
يحمــل فيهــا علــى ظهــور جنــوده أشــالء قتــاله ودباباتــه، 
وفرقــه العشــرة التــي يقــول إنــه أعدّهــا لنــا ســتعود 
أشــالء مقّطعــة. وانتهــت الحــرب عنــد خــط الحــدود وقــد 
مُنــع »اإلســرائيليون« مــن التقــدّم شــبرًا داخــل األراضــي 
ــر  ــة بنص ــات، والخاتم ــال ودباب ــالء رج ــة إال كأش اللبناني

ــي الحــرب النفســية. ــة ف ــدوٍّ لمدرســة المقاوم م
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  خطابــات  تظهــر   –
ترامــب، أن المدرســة »اإلســرائيلية« للحــرب النفســية 
هــي مولــود مــن رحــم المدرســة األميركيــة، وأن ترامب 
يخــوض حربــًا نفســية، عنوانهــا كــيّ الوعــي، تهــدف 
لتحقيــق منجــزات سياســية وميدانيــة بالرهــان علــى 
ــركا للحــرب، والرهــان  الرعــب والذعــر مــن خــروج أمي
علــى التلويــح بهــا لتحقيــق أهدافهــا، مــن دون خوضهــا. 
ويبــدو التركيــز علــى إيــران كقلعــة لحــركات المقاومــة 
فــي المنطقــة وســندٍ لهــا، هدفــًا مباشــرًا للتحــدي 
األميركــي الــذي يســعى ترامــب للتعامــل معــه، ويجهــد 
ــر  ــه تحــت مجه ــن نتنياهــو لوضع مــع شــريكه بنيامي
التصويــب. ووفقــًا لخطــة مايــكل فليــن الــذي رحــل قبــل 

ــه كمستشــار  ــرح باســتقبال نتنياهــو مــن موقع أن يف
إيــران  علــى  الكالمــي  فالتصعيــد  القومــي،  لألمــن 
ــران  ــى إي ــا أن عل ــي برســالة مضمونه يجــب أن ينته
أن تختــار بيــن انســحاب حــزب اهلل مــن ســورية أو 
ــات  ــن متطلب ــي تأمي ــذا يعن ــة. وه ــة المفتوح المواجه
األمــن »اإلســرائيلي« مــن الجبهــة الشــمالية الشــرقية 

مقابــل أمــن الملــف النــووي اإليرانــي.
– تعاملــت إيــران بالتجاهــل التــام مــع الرســائل 
األميركيــة، وأرســل اإلمــام الخامنئــي ردودًا مــن العيــار 
الثقيــل علــى التهديــدات األميركيــة، فعندمــا قــال 
ــيد  ــال الس ــووي، ق ــاق الن ــيلغي االتف ــه س ــب إن ترام
فنحــن  االتفــاق  ســتلغون  كنتــم  إن  الخامنئــي 
الخيــار  إن  األميركيــون  قــال  وعندمــا  ســنحرقه. 
العســكري علــى الطاولــة ردّ الســيد الخامنئــي لمــاذا 
تبقونــه علــى الطاولــة هاتــوه لنختبــره فــي الميــدان، 
ووصــل تصاعــد االشــتباك بمفهــوم الحــرب النفســية 
إلــى الــذروة، حيــث لقــاء نتنياهــو ترامــب يقتــرب، 
فخــرج ترامــب بمعادلــة قوامهــا، ســنمنع إيــران مــن 
ــو  ــن، وه ــف الثم ــا كّل ــووي مهم ــالك الســالح الن امت
ــالك  ــن امت ــاع ع ــًا، ألن االمتن ــل وهم ــه يقات ــم أن يعل
الســالح النــووي هــو قاعــدة االتفــاق الــذي هــدّد 
ــن  ــاع هــو فعــل طوعــي معَل ــه أواًل، وألن االمتن بإلغائ
مــن إيــران ثانيــاً، ويصيــر التهديــد األميركــي هنــا 
كالتهديــد للرئيــس الســوري مــا لــم يقبــل بحــّل 
للحــّل  األصليــة  الدعــوة  صاحــب  وهــو  سياســي، 
ــة الدعــوة  السياســي، بينمــا كانــت واشــنطن صاحب
قبــول  مــن  المعارضــة  ومنــع  العســكري،  للحــل 
التفــاوض، أو تهديــد موســكو مــا لــم تقبــل وقــف 
التجــارب النوويــة، وموســكو هــي مَــن يدعــو لذلــك. 
وهــذا الحــال هــو التعبيــر عــن هــزال الحرب النفســية 

وتدنّــي مفاعيــل القــوة إلــى أدنــى مســتوياتها.
– فــي الــذروة يســقط ترامــب ومعــه نتنياهــو، وفــي 
الــذروة يخــرج ســيد المقاومــة إلــى حربــه النفســية 
وهمــا يجتمعــان ليقطعــا اجتماعهمــا ويســتمعا للمعادلة 
الجديــدة، ليــس علــى »إســرائيل« تفريــغ مســتودعات 
األمونيــا مــن حيفــا فقــط، بــل تفكيــك مفاعــل ديمونــا، 
اســتعمال  للمقاومــة  ســتتيح  المقبلــة  الحــرب  ألن 
األمونيــا  مســتودعات  بتفجيــر  الكيميائــي  الســالح 
واســتعمال الســالح النــووي بتفجيــر ديمونــا. والمعادلــة 
ألجــل  وتهدّدونهــا  تقاتلونهــا  التــي  إيــران  أن  هــي 
خوفكــم مــن دعمهــا لحــزب اهلل، ألنــه الواقــف علــى 
الحــدود وخطــوط االشــتباك مــع »إســرائيل«، وتريــدون 
الشــعور باألمــان إلــى أنهــا لــن تمتلــك ســالحًا نوويــًا، 
وبالتالــي لــن يصيــر الســالح النــووي جــزءًا مــن معادلــة 
الــردع لــدى المقاومــة، فهــا نحــن نبلغكــم مــن اآلن أن 
ســالحكم النــووي الحقيقــي، ســيكون ســالحنا النــووي 
المتــالك ســالح  الحاجــة  دون  مــن  بــه،  لتدميركــم 
نــووي ال نحتاجــه، ولــن نحتــاج لســماع تهديداتكــم 
ــا دام مفاعلكــم  ــا م ــن أيدين ــو بي ــه، فه ــا ل ــع امتالكن لمن

ــا. ــى صواريخن ــي مرم ــووي ف الن
رســم  والدقــة،  والمضمــون  التوقيــت  فــي   –
الســيد معادلــة الــردع لترامــب ونتنياهــو معــًا، معادلــة 

حــرب نفســية للقــرن الحــادي والعشــرين.

اذا اردنــا ان نتعــرف علــى النتائــج االوليــة 
لجولــة الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان 
التــي شــملت ثــالث دول خليجيــة )البحريــن 
الســعودية قطــر( فمــا علينــا غير قــراءة تصريحات 
باســم  المتحــدث  المســلط،  ســالم  الســيد 
الريــاض،  ومقرهــا  للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة 
ــة  ــاه الجول ــا« تج ــا »صقوري ــس موقف ــي تعك الت
ــاء  ــي احي ــا يعن ــف، مم ــة مــن مؤتمــر جني الرابع
المثلــث الســعودي التركــي القطــري مــن جديــد، 

واالبتعــاد تدريجيــا عــن الموقــف الروســي.
وبــدا هــذا التصعيــد االميركــي جليــا بإعــالن 
بينهــا محطــة  مــن  اميركيــة،  اعــالم  وســائل 
»ســي ان ان«، عــن عــزم ادارة الرئيــس ترامــب 
ارســال قــوات اميركيــة باعــداد كبيــرة تحــت 
فهــل  االســالمية«،  »الدولــة  محاربــة  ذريعــة 
هــذه الخطــوة تأتــي تكــرارا للســيناريو الليبــي، 
ــة اســقاط النظــام،  ــد محاول ــا البعي يكــون هدفه
ومــن ســيدفع نفقــات هــذه القــوات، دول الخليــج 
ــاص،  ــكل خ ــعودية بش ــال، والس ــي( مث )الفارس
ــا دون  ــن ان يرســل قوات ــب تاجــر ال يمك فترام

ــا. ــة لنفقاته ــة كامل ــان تغطي ضم
فانــه يشــكل  تأكــد،  اذا  القــوات،  ارســال هــذه 
الســوري،  المشــهد  فــي  رئيســية  تحــول  نقطــة 
مثلمــا يؤكــد وجــود مخطــط متفــق عليــه مســبقا 
الخليــج  ودول  وتركيــا  االميركــي  الرئيــس  بيــن 
)الفارســي(، ربمــا »اســرائيل« ايضــا، اثنــاء المكالمــات 
الهاتفيــة المطولــة مــع قــادة هــذه الــدول، االمــر الــذي 
يطــرح العديــد مــن التســاؤالت حــول ردود الفعــل 

الروســية وااليرانيــة تجــاه هــذه التطــورات.
الســيد المســلط قــال فــي تصريحــات ادلــى بهــا 

ــب  ــمها »ترغ ــدث بإس ــي يتح ــة الت ــس ان الهيئ ام
فــي اجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع دمشــق كســبا 
للوقــت، ووضــع حــد لمعانــاة الشــعب الســوري«، 
ــال  ــي ق ــة الت ــرة الثاني ــل، لكــن الفق وهــذا كالم جمي
الســوري  )الرئيــس  يكــون  ان  يمكــن  »ال  فيهــا 
بشــار( األســد علــى رأس الســلطة، ال فــي المرحلــة 
االنتقاليــة، وال فــي مســتقبل ســوريا، وان الثمــن 
بقائــه  حــال  فــي  الســوري  الشــعب  دفعــه  الــذي 
ســيضيع«، هــذه الفقــرة تهــدد بنســف مفاوضــات 
جنيــف فــي دورتهــا الرابعــة قبــل ان تبــدأ، مثلمــا 

نســفت الجــوالت الثــالث الســابقة.
ــة  ــت الهيئ ــة همش ــية التركي ــات الروس التفاهم
الدوريــن  همشــت  مثلمــا  للمفاوضــات،  العليــا 
الســعودي والقطــري فــي االزمــة الســورية، حتــى ان 
هــذه األطــراف الثالثــة لــم تــدع رســميا الــى مؤتمــر 
اآلســتانة األول، وال الثانــي الــذي بــدأ اعمالــه اليــوم 
ــذي حــدث  ــر المفاجــيء ال ــن التغيي ــس، ولك الخمي
فــي الموقــف التركــي بعــد المكالمــة المطولــة التــي 
اجراهــا الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، والزيــارة 
التــي قــام بهــا رئيــس جهــاز المخابــرات االميركيــة 
ــط كل  ــام خل ــل أي ــرة قب ــد النق ــه( الجدي )ســي أي اي
األوراق، واحدثــت »اســتدارة« تركيــة جديــدة فــي 

ــف الســوري. المل
الحليــف  مــع  وتناغمــا  اردوغــان،  الرئيــس 

األميركــي الجديــد )ترامــب(، صعــد مــن لهجــة 
خطابــه السياســي فــي ســوريا، وخــرج علــى نــص 
عــن  اعلــن  عندمــا  الــروس،  مــع  »التفاهمــات« 
عزمــه إقامــة منطقــة عازلــة في ســوريا بمســاحة 5 
آالف كيلومتــر مربــع، والدفــع بقــوات »درع الفــرات« 
التــي تتكــون مــن قــوات تابعــة للجيــش الســوري 
خاصــة،  تركيــة  قــوات  مــن  ومدعومــة  الحــر، 
الســتعادة منبــج وإخــراج القــوات الكرديــة منهــا، 
بعــد ســيطرتها علــى مدينــة »البــاب«، واالنطــالق 

ــالمية”. ــة اإلس ــة »الدول ــة عاصم ــو الرق نح
هــذه »االســتدارة« الجديــدة في الموقــف التركي 
ــي،  ــد الترك ــول الوف ــر وص ــي تأخ ــا ف ــت أيض انعكس
وفصائــل المعارضــة المســلحة المدعومــة مــن انقــرة 
الــى اآلســتانة للمشــاركة فــي المفاوضــات المتعلقــة 
ــة،  ــة للمراقب ــار، ووضــع آلي بتثبيــت وقــف اطــالق الن
ــة  ــز الثق ــة لتعزي ــى خطــوات حســن ني ــدام عل واالق

مــن بينهــا تبــادل االســرى.
الجانــب الروســي ابــدى قلقــه مــن التقلبــات فــي 
مواقــف »الحليــف« التركــي، وصــدرت تصريحــات 
تقــول  روس  دبلوماســيين  الــى  نســبها  جــرى 
بــأن تركيــا لهــا اجنــدات خاصــة فــي ســوريا غيــر 
محاربــة اإلرهــاب، و«الدولــة اإلســالمية« علــى وجــه 

الخصــوص.
االممــي  المبعــوث  ميســتورا  دي  ســتيفان 

الــى ســوريا ابــدى القلــق نفســه، عندمــا رد علــى 
للمفاوضــات،  العليــا  للهئيــة  المتشــددة  المطالــب 
وبــدء  األســد،  للرئيــس  دور  أي  رفــض  وابرزهــا 
مفاوضــات جنيــف بالتفــاوض حــول تشــكيل هيئــة 

الحكــم لالشــراف علــى عمليــة االنتقــال السياســي، 
ــال المنصــوص  ــه »ســيطبق جــدول االعم ــه ان بقول
عليــه فــي قــرار مجلــس االمــن 2254 الــذي يتلخــص 
ــم..  ــكال الحك ــن اش ــد م ــكل جدي ــاط: ش ــي 3 نق ف
صياغــة دســتور جديــد.. واجــراء انتخابــات تحــت 

اشــراف األمــم المتحــدة”.

مفاوضــات  اعمــال  جــدول  »هــذا  وأضــاف 
جولــة جنيــف الرابعــة، ولــن تغيــره، الن تغييــره 

ــم”. ــواب جهن ــح أب يفت
هــذا التغييــر فــي الموقــف التركــي، الــذي تعــزز 

فــي جولــة الرئيــس اردوغــان الخليجيــة، يخفــي 
االزمــة  فــي  جديــد  تصعيــدي  اميركــي  مخطــط 
الســورية، ربمــا يكــون جــرى التفاهــم علــى تفاصيلــه 
اثنــاء مكالمــات الرئيــس ترامــب الثــالث مــع العاهــل 
الســعودي ســلمان، والرئيــس اردوغــان، واميــر قطــر 

تميــم بــن حمــد.

التفاهمــات التركيــة االميركيــة الجديــدة التــي 
اصلحــت الجســور بيــن الرئيــس اردوغــان والحليــف 
العــداء  تصعيــد  علــى  ترتكــز  القديــم،  األميركــي 
بزعامــة  جديــد  ســنيط  »محــور  وإقامــة  إليــران، 
الرئيــس التركــي، للتحــرش بهــا، وإقامــة منطقــة 
ســيناريو  لتطبيــق  تمهيــدا  ســوريا  فــي  عازلــة 

التقســيم.
ســقوط حلــب فــي يــد القــوات الســورية 
قطــري،  ســعودي  وصمــت  تركــي،  بتواطــؤ 
بشــقيها  الســورية  المعارضــة  اضعــف 
السياســي والعســكري، واالنقــالب فــي موقــف 
ــد  ــروس الجــدد، يمه ــه ال ــى حلفائ اردوغــان عل
مــا  وهــذا  مجــددا،  وتقويتهــا  احيائهــا  العــادة 
يفســر هــذا الموقــف »الصقــوري« لوفــد الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات، وتشــكيلة الفصائــل الحليفة 
مؤتمــر  الــى  المعارضــة  بتشــكيل  لتركيــا 
ــة العظمــى  ــى األغلبي ــف، واالســتحواذ عل جني
مــن المقاعــد، وتــرك الفتــات لمنصتــي موســكو 

والقاهــرة )مقعــدان فقــط(.
ــر  ــى هــذا التحــول غي كيــف ســترد موســكو عل
هــو  ومــا  الجديــد؟  التركــي  لحليفهــا  المفاجــيء 
موقــف ايــران والدولــة الســورية؟ هــذا مــا ستكشــفه 
األيــام المقبلــة، والمؤكــد ان مصيــري الجولــة الرابعــة 
ــر  ــن تكــون افضــل مــن مصي ــف ل مــن مؤتمــر جني

ــي ســبقتها. ــالث الت الجــوالت الث
الترجمــة  يكــون  ربمــا  العســكري  التصعيــد 
ــة  ــاه الهيئ ــذي تتبن ــي ال ــد السياس ــة للتصعي العملي
وانقــرة  الريــاض  مــن  بدعــم  للمفاوضــات  العليــا 

بيننــا. واأليــام  والدوحــة.. 


