
ــدم المســلحون  ــدة أق عشــية رأس الســنة الجدي
فــي المناطــق التــي يســيطرون عليهــا فــي الغوطــة 
إدارة  علــى  كبيــر  هجــوم  شــنّ  علــى  الشــرقية 
مدينــة  فــي  الســوري  للجيــش  التابعــة  المركبــات 
مــن  وتمّكنــوا  الغوطــة  ألحيــاء  المالصقــة  حرســتا 
ــا ومحاصــرة  ــة فيه ــن األبني ــد م ــى العدي الســيطرة عل
حاميــة الجيــش فيهــا، وقــد لوحظ أّن جميــع الجماعات 
"جبهــة  مــن  الهجــوم  فــي  قــد شــاركت  المســلحة 
النصــرة" و"فيلــق الرحمــن" إلــى "جيــش اإلســالم".
المختلفــة  الجماعــات  هــذه  أّن  واضحــًا  وكان 
فــي  مجتمعــة  لتشــارك  كانــت  مــا  بينهــا  مــا  فــي 
مــن  خارجــي  توجيــه  وجــود  لــوال  الهجــوم  هــذا 
الــدول الداعمــة لهــا وتحديــداً الســعودية والواليــات 
يشــكل  الهجــوم  أّن  ســيما  ال  االميركيــة.  المتحــدة 
خرقــًا التفــاق خفــض التصعيــد الــذي يشــمل أربــع 
ــث  ــرقية حي ــة الش ــا الغوط ــورية بينه ــي س ــق ف مناط
انخــرط »جيــش اإلســالم« فــي االتفــاق ولعبــت مصــر 
دور الوســاطة فــي إنجــاز هــذا االتفــاق نيابــة عــن 
الســعودية التــي تدعــم »جيــش اإلســالم«. وعلــى 
أّن واشــنطن والريــاض تعرفــان جيــدًا  الرغــم مــن 
أّن ميــزان القــوى ليــس فــي مصلحــة المســلحين 
واّن الهجــوم قــد يــؤدّي إلــى نســف اتفــاق خفــض 
التصعيــد ودفــع الجيــش الســوري وحلفائــه إلــى شــنّ 
هجــوم شــامل علــى مناطــق ســيطرة المســلحين فــي 
ــات  ــع االتجاه ــن جمي الغوطــة الشــرقية المحاصــرة م
مــن  العاصمــة  ســكان  وإراحــة  وجودهــم  إلنهــاء 
ــة  ــن الفين ــادرة بي ــف المســلحين الغ ــم لقذائ تعرّضه
واألخــرى، إال أنهمــا دفعــا المســلحين إلــى القيــام بمثــل 
هــذا الهجــوم والمغامــرة بآخــر ورقــة لديهــم فــي ريــف 
دمشــق الشــرقي وذلــك بهــدف محاولــة تحقيــق عــدة 

أهــداف…
سوتشــي  محادثــات  تعطيــل  األوّل:  الهــدف  ـ 
التــي ســتعقد بحضــور بعــض أطــراف المعارضــة التــي 
لهــا وجــود مســلح فــي مناطــق خفــض التصعيــد فــي 
إيرانيــة  روســية  وبرعايــة  ودرعــا،  إدلــب  محافظتــي 

تركيــة، وهــو مــا يشــكل بديــاًل عــن مســار جنيــف 
الــذي أفشــلته واشــنطن والريــاض عبــر الجماعــات 

وبالتالــي  لهــا.  المواليــة 
ــه ال  ــول إن ــى الق ــعي إل الس
يمكــن للحــّل فــي ســورية 
دون  مــن  النــور  يــرى  أن 
المقرونــة  موافقتهمــا 
لشــروطهما  باالســتجابة 
إلــى  الهادفــة  المســبقة 
ســيادة  فــي  التدخــل 
واســتقاللية القــرار الوطنــي 
فــرض  عبــر  الســوري 
وجــود الجماعــات المواليــة 

والتابعــة لهمــا فــي داخــل الســلطة التنفيذيــة وإعطــاء 
هــذه الســلطة صالحيــات تمكنهــا مــن فــرض نفوذهــا 
وتعزيــز دورهــا قبــل إجــراء االنتخابــات التشــريعية 
التــي تصــرّ ســورية علــى أنهــا هــي التــي يقــرّر مــن 
ــان  ــي البرلم ــه ف ــن يمثل ــا الشــعب الســوري م خالله

التنفيذيــة. الســلطة  فــي  وبالتالــي 
علــى  المســلحين  ســيطرة  الثانــي:  الهــدف   -
إدارة المركبــات والقضــاء علــى قــوة الجيــش الســوري 
ــن  ــن وم ــود وأخذهــم رهائ ــاط وجن ــال ضب ــا واعتق فيه
ــى اوتوســتراد دمشــق حمــص وقطــع  ــم الوصــول إل ث
محيــط  مــن  أكثــر  االقتــراب  وبالتالــي  الطريــق، 
العاصمــة والعــودة إلــى إثــارة القلــق لــدى الســكان 

وتهديــد االســتقرار فــي العاصمــة.
الوضــع  فــي  تغييــر  إحــداث  الثالــث:  الهــدف   -
مــن  وتمكنهــم  المســلحين  لمصلحــة  الميدانــي 
اســتعادة زمــام المبــادرة، واســتطرادًا رفــع معنويــات 
المســلحين المنهــارة فــي جميــع المناطــق وتبديــد 
تســود  باتــت  التــي  واليــأس  اإلحبــاط  مناخــات 
صفوفهــم مــن القــدرة علــى االســتمرار فــي القتــال 
والصمــود فــي مواجهــة هجمــات الجيــش الســوري 
وحلفائــه، بعــد الهزائــم الكبيــرة التــي لحقــت بهــم.

لكن هل تحققت هذه األهداف؟

األيــام  فــي  التطــوّرات  وراقــب  تابــع  مَــن  كّل 
األربعــة الماضيــة يلحــظ أّن هجــوم المســلحين الــذي 

نجــح فــي البدايــة فــي تحقيــق تقــدّم والســيطرة علــى 
العديــد مــن األبنيــة فــي إدارة المركبــات ومحيطهــا 
ســرعان مــا تبــدّدت نتائجــه األولــى وتوقــف أمــام 
بعــض  فــي  التــي حوصــرت  الجيــش  قــوة  صمــود 
بشــنّ  المعاكــس  التحــوّل  حصــل  ثــم  األبنيــة، 
الجيــش الســوري هجومــًا معاكســًا أدّى إلــى اســتعادة 
المســلحون،  عليهــا  ســيطر  التــي  المنطقــة  كامــل 
الذيــن أصيبــوا بخســائر كبيــرة فــي صفوفهــم فــي 
حيــن توسّــع الجيــش فــي ســيطرته فــي حرســتا 
ــة هجومــه علــى غــرار مــا حصــل ســابقًا  وقــرّر مواصل
ــى كراجــات العباســيين،  ــد هجــوم المســلحين عل بع
ــال  ــد آم ــى تبدي ــي إل ــوّر الميدان ــذا التط ــد أدّى ه وق
تحقيــق  فــي  لهــم  الداعمــة  والــدول  المســلحين 
المبــرّر  وإعطــاء  والسياســية،  الميدانيــة  أهدافهــم 
للجيــش العربــي الســوري والحلفــاء لعــدم االســتمرار 
فــي التــزام اتفــاق خفــض التصعيــد ومواصلــة الهجــوم 
إلنهــاء وجــود المســلحين فــي الغوطــة ال ســيما أّن 
الجيــش بعــد اإلنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا فــي 
مــع  الحــدود  إلــى  وصــواًل  ســورية  ووســط  شــرق 
ــي الريــف الغربــي للعاصمــة المحــاذي مــع  العــراق وف
الجــوالن المحتــّل والــذي أنهــى الحــزام األمنــي الــذي 
ــد  ــة، ق ــي المنطق ــي ف ــدو الصهيون ــه الع ســعى إلقامت

ــة  ــوات الكافي ــر الق ــن توفي ــادة العســكرية م ــن القي مّك
الغوطــة  مناطــق  الســتعادة  واســع  هجــوم  لشــنّ 
ــي خاصــرة  ــي ف ــر اإلرهاب ــذا الخط ــاء ه الشــرقية وإنه
البتــزاز  حــدّ  وضــع  وبالتالــي  الســورية  العاصمــة 
ــة  ــاق الهزيم ــم وإلح ــة له ــدول الداعم ــلحين وال المس
إنجــاز  فقــط  ليــس  بهــم وبمخططاتهــم وتســريع، 
الحســم العســكري فيمــا تبقــى مــن مناطــق يســيطر 
عليهــا المســلحون، بــل وأيضــًا إنجــاح مســار سوتشــي 
واشــنطن  قبــل  مــن  تعطيلــه  محاولــة  وإحبــاط 

والريــاض.
الجديــد  الفشــل  هــذا  فــإّن  شــك  دون  ومــن 
انهيــار  زيــادة  فــي  ينعكــس  ســوف  للمســلحين 
معنوياتهــم وزعزعــة صفوفهــم وتبــادل االتهامــات فــي 
مــا بينهــم بالمســؤولية عــن الفشــل، وهــو مــا حصــل 
ــاخ  وتناقلتــه وســائل االعــالم، واســتطرادًا تكريــس من
ــم  ــل لديه ــدان ايّ أم ــأس وســط المســلحين وفق الي
الجيــش  مواجهــة  فــي  الصمــود  علــى  القــدرة  فــي 
الســوري والحلفــاء، إلــى جانــب فقــدان األمــل مــن 
أيّ دعــم خارجــي ينقذهــم مــن الهزيمــة المحتومــة، 
ولهــذا فــإّن احتمــال أن نشــهد فــي الغوطــة الشــرقية 
مســارًا مشــابهًا لمــا حصــل مــن استســالم لإلرهابيين 
ــت جــن ومزرعــة  ــي مناطــق بي ــة النصــرة ف مــن جبه
بيــت جــن والتــالل والمناطــق المحيطــة علــى حــدود 
وإحــكام  للجيــش  هجــوم  بعــد  المحتــّل،  الجــوالن 
الحصــار عليهــم وامتنــاع العــدو الصهيونــي عــن تقديــم 

ــابق. ــي الس ــل ف ــا كان يفع ــم كم ــاعدة له المس
أمــام  إننــا  القــول  يمكــن  تقــدّم  ممــا  انطالقــًا 
ــي  ــوى الميدان ــزان الق ــي مي ــه، ف ــة في تحــوّل، ال رجع
فــي  وتســريع  والحلفــاء  الســوري  الجيــش  لصالــح 
وتيــرة تحريــر مــا تبقــى مــن مناطــق ســورية مــن 
رجــس اإلرهابييــن، وهــو مــا يظهــر أيضــًا مــن خــالل 
التقــدّم الســريع فــي ريــف إدلــب الشــرقي الجنوبــي 
واقتــراب الجيــش مــن مطــار ابــو الظهــور، للدخــول بعد 
ذلــك فــي عمليــة فــك الحصــار عــن مدينتــي الفوعــة 

وكفريــا وتحريــر مدينتــي إدلــب وجســر الشــغور.

المواجهة بين معادالت الردع في نقطة الذروة
 ناصر قنديل

عندمــا تنشــر المواقــع »اإلســرائيلية« سلســلة مقــاالت كان أبزرهــا مــا نشــرته صحيفــة »معاريــف« 
ــون التقــدّم فــي الشــمال،  علــى صفحتهــا األولــى عــن مخاطــر تــرك الجيــش الســوري وحلفائــه يواصل
والحاجــة لفعــل شــيء يوقــف هــذا التقــدّم، ألنــه ســيغيّر الســتاتيكو الســائد والمطلــوب اســتمراره، 
لتكــون المعادلــة الحاكمــة لصراعــات المنطقــة، قبــول تســوية للقضيــة الفلســطينية تلتــزم القــدس عاصمة 
لـ»إســرائيل« أو فــال تســويات أخــرى وال حلــول، يصيــر مفهومــًا معنــى الغــارة والصواريــخ »اإلســرائيلية« 

علــى منطقــة القطيفــة الســورية ولــو تــمّ ربطهــا بالحديــث عــن مســتودعات ســالح للمقاومــة .
– يتزامــن كالم »معاريــف« مــع مــا نشــره موقــع »دبــكا« العبــري التابــع للمخابــرات »اإلســرائيلية«، 
عمــا وصفــه بالمعلومــات الخاصــة حــول وجــود تفاهــم أميركــي ســعودي بــدأ منــذ زيــارة الوزيــر الســعودي 
ثامــر الســبهان لمدينــة الرقــة الســورية برفقــة المبعــوث الرئاســي األميركــي الجنــرال بريــث ماكغــورك، 
وموضوعــه تغطيــة قيــام كيــان انفصالــي بعنــوان »دولــة ســنية عربيــة كرديــة« شــمال ســورية، والتحذيــر 
مــن أّن ســورية وإيــران بدعــم روســي لــن تتــركا الرقــة بعــد االنتهــاء مــن إدلــب، وعندهــا مــاذا ســيحّل 
بتحذيــرات وزيــر الدفــاع األميركــي جيمــس ماتيــس مــن تقــدّم ســوري نحــو وادي الفــرات، مقابــل 
تحذيــر المستشــار السياســي لمرشــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة علــي أكبــر واليتــي، مــن أّن الرقــة 

بعــد إدلــب؟
الغــارات  تأتــي 
يــخ  ر ا لصو ا و
ترجمــة  »اإلســرائيلية« 
التحذيــرات،  لهــذه 
كمــا تأتــي التهديــدات 
بلغــت  التــي  التركيــة 
بإعــالن  التلويــح  حــدّ 
مســار  مــن  الخــروج 
تواصــل  إذا  أســتانة 
فــي  الســوري  التقــدّم 

إدلــب، واســتدعاء الســفيرين الروســي واإليرانــي إلبالغهمــا انزعــاج تركيــا ممــا يحــدث شــمال ســورية، 
ــه الهــدف مــن التصعيــد األعمــى للنيــران الســعودية فــي  والهــدف واحــد، ومرســوم فــي واشــنطن، ومثل
اليمــن، رســم معادلــة ردع سياســية قوامهــا، ال تســويات مــن دون تســوية تلتــزم القــدس عاصمــة 
لـ»إســرائيل«، وشــرط تثبيــت هــذه المعادلــة إســقاط كّل إمكانيــة لحســم الملفــات العالقــة بانتظــار 

الحاســم. الضغــط  عامــل  االنتظــار  ليصيــر  التســويات 
– معادلــة أنصــار اهلل التــي تضــع المالحــة فــي البحــر األحمــر فــي كّفــة موازيــة للتصعيــد الســعودي 
كمــا التقــدّم الســوري نحــو إدلــب يشــّكالن جناحَــيْ الــردع المعاكــس الــذي يترجمــه محــور المقاومــة 
فــي الميــدان، وعنوانــه، ال انتظــار للتســويات، ومَــنْ يريــد التســوية فليلحــق بهــا قبــل أن يقــول الميــدان 
حقائــق جديــدة أشــدّ قســوة، كــي تبقــى القــدس وحدَهــا عنــوان المواجهــة المفتوحــة، حيــث الشــعب 
والمقاومــة فــي فلســطين مقابــل االحتــالل، وحيــث ال تفــاوض وال تســويات قبــل إســقاط كّل مــا يتصــل 

بتهويــد القــدس.
– يبلــغ التصعيــد بيــن معادلتــي الــردع نقطــة الــذروة، وتعبّــر الغــارات »اإلســرائيلية« والــردّ الســوري 
بإســقاط طائــرة »إســرائيلية« عــن ذلــك بوضــوح، كمــا يعبّــر التحذيــر اليمنــي مــن إغــالق المالحــة فــي 
ــي أّن تراجــع أحــد  ــح التركــي بالخــروج مــن أســتانة، وهــذا يعن ــر التلوي ــر أكث البحــر األحمــر، وكمــا يعبّ
الفريقيــن وحــده يمنــع المزيــد مــن التصعيــد، واألكيــد وفقــًا للمعلومــات الثابتــة أّن محــور المقاومــة لــم 
يُقــدِم علــى خطواتــه بصــورة غيــر محســوبة، بــل أرادهــا لبلــوغ هــذه النقطــة وفــرض الخيــارات الصعبــة 
علــى المحــور المقابــل، الثالثــي »اإلســرائيلي« الســعودي األميركــي، ومعــه التركــي الموعــود بحصــة مــن 
كعكــة المنطقــة مجــدّداً، إذا تولــى ملــف المنــاورة بقضيــة القــدس، والتالعــب بموقعــه فــي ســورية، وخطــة 
محــور المقاومــة ســتظهر نتائجهــا فــي أنقــرة أواًل بتراجــع جديــد يبلــع المــوس مجــدّداً، كمــا بعــد تحريــر 

حلــب، أمــام أمــر واقــع حاســم فــي إدلــب، ال يــزال هــو األصــل والكلمــة الفصــل.
– إْن ذهبــوا للمواجهــة فمحــور المقاومــة جاهــز ومســتعدّ، وإْن تراجعــوا عــن المواجهــة، فهــي بدايــة 
تراجعــات ســتفرضها مواجهــات الحقــة مماثلــة، وقــد تبخّــرت أحــالم المراهنــات علــى أحــداث إيــران، وإال 

لــو صدّقــوا كالمهــم لمنحــوه بعــض الوقــت.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 العدد )9761( السنة الثامنة والثالثون السبت 25 ربيع الثاني، 1439 هـ ق 23 دي 1396 هـ ش، 13 كانون الثاني 2018مشؤون سياسية

ــوّات  ــاِرع لُق ــدّم المُتس ــم التق ــا أن نَفه إذا أردن
الجَيــش العربــيّ الســوريّ المَدعــوم إيرانيًّــا علــى 
األرضْ، وِبغطــاٍء روســيّ فــي الجَــو فــي مِنطقــة 
ــة ســنجار وعَشــرات  ــى مدين ــب، واالســتيالء عل إدل
الُقــرى اأُلخــرى فــي الرّيــف المُجــاور، واالســتعداد 
لمَعركــة قاعــدة أبــو الظهــور الجَويّــة )تَــردّدت أنبــاء 
أنّهــا سَــقطتْ فــي يَــدِه( التــي تَبُعــد 50 كيلومِتــرًا 
المَدينــة، وتُعتَبــر ثانــي أكبــر قاعــدة  َقلــب  عــن 

ــول: ــي شــمال ســوريا.. نَق ــة ســوريّة ف جَويّ
إذا أردنــا َفهــمْ هــذهِ الخُطــوة المُهمّــة سِياســيًّا 
وعَســكريًّا، مــا عَلينــا إال العَــودة إلــى ليلــة 5 و6 كانــون 
األول )ينايــر( الحالــي، عندمــا أغــارتْ 13 طائــرة بــدون 
والبَحريّــة  الجَويّــة  القواعِــد  )درونــز( علــى  طيــار 
مَصحوبــة  وطرطــوس  حميميــم  فــي  الروســيّة 

ــر. ــع المورت ــف مَداف ــي وقذائِ ــف صاروخ بَقص
جُندييــن  مَقتِــل  عــن  أســفر  الهُجــوم  هــذا 
روســيين وإصابــة ســبعة آخريــن مــن جَــرّاء قذائِــف 
التصــدّي  جَــرى  فقــد  الصّواريــخ  أمّــا  المورتــر، 
ــة  ــار وأســر ثالث ــدون طيّ ــرات بُ ــا، وإســقاط الّطائ له
منهــا كانــت ســليمة وغيــر مُصابــة، وأّكــدت مُعظــم 
ــة  ــرة حربيّ ــة أي طائ ــدم إصاب ــدة ع ــر المُحاِي التّقاري
روســيّة، وأن الصّــور التــي جَــرى تَداولهــا علــى 
طائِــرات  لسَــبع  االجتماعــي  التّواصــل  وســائِل 
مُحّطمــة غيــر صحيحــة، وأخــذت فــي أماكــٍن ُأخــرى.

الروســيّة  الفنيّــة  والُفحوصــات  التّحقيقــات 
التــي جَــرتْ لهــذهِ الّطائــرات، وُظــروف إطالقهــا، 
مــن  عاليــة  درجــةٍ  علــى  نتائِــج  إلــى  تَوصّلــت 
الخُطــورة، وأحدثــت صَدمــة فــي أوســاط القِيــادة 
الروســيّة، ونُلخّصهــا فــي النّقــاط التاليــة نَقــاًل عــن 

وَغربيّــة: عســكريّة  مَصــادِر 
تَمُلــك  دُول  الّطائــرات  هــذهِ  مَصــدر  أواًل: 
ُقــدرات تكنولوجيّــة عالِيــة جــدًّا، بســبب تَطوّرهــا 
التّقنــي، وآليــات الحُكــم فيهــا عــن بُعــد، ودِّقــة 
ــن  ــد م ــار العَدي ــذي أث ــر ال ــا، األم ــه صواريخِه تَوجي

الَقلــق فــي موســكو.
ثانيًــا: هُنــاك دَولتــان تَمُلــك وتُنتــج هــذا النّوع 
مــن الطائِــرات وتكنولوجيــا إطالقهــا، والتحّكــم فيهــا، 
وهــي الواليــات المتحــدة و”إســرائيل”، ويُســتبعَد 
ــا  ــرة، أي “إســرائيل”، حتــى اآلن، ألنّه ــراء األخي الخُب
ال تَجــرؤ علــى اســتعداء روســيا، ومُواجهــة َغضبهــا، 
المتحــدة علــى  الواليــات  ويُؤّكــدون أن مَصدرهــا 

ــح. األرجَ
ــة  ــرات انطلقــتْ مــن مدين ــا: أن هــذهِ الّطائ ثالًث
الشــام”  “تحريــر  لجبهــة  تابعــة  ومناطِــق  إدلــب، 

فقــط  المخصــص  كلــوب(  )جوكيــز  مقــر  فــي   
فــي  شــانزيليزيه  جــادة  فــي  يقــع  والــذي  لألثريــاء 
مــدراء  مــن  وبدعــوة  باريــس،  الفرنســية  العاصمــة 
صناديــق نقــد عالمييــن عقــد قبــل نحــو أســبوعين 
اجتمــاع مغلــق ضــم رجــال أعمــال وساســة فرنســيين، 
وعلــى جــدول أعمــال هــذا االجتمــاع الــذي يعقــد ســنويًا 
واســتثمارات  نقديــة  مســائل  لبحــث  والمخصــص 

المنظــر  تكّلــم  ماليــة، 
الفرنســي  السياســي 
والمحســوب  اليهــودي 
الصهيونــي  اللوبــي  علــى 
"ألكســندر آدليــر بالسياســة 
ــالث  ــي ث ــه ف ــاول نظرت وتن
ــائل تتعلــق بمســتقبل  مس
ــد  ــي دونال ــس األمريك الرئي
الشــمالية  كوريــا  ترامــب، 

وإيــران.
االجتمــاع  هــذا  فــي 

لنــا  ونقــل  فرنســي  مصــدر  حضــره  الــذي  المغلــق 
وقائعــه كانــت كلمــة الكســندر آدليــر محــط اهتمــام 
الجميــع لمــا للرجــل مــن عالقــات وطيــدة مــع اللوبــي 
الكيــان  فــي  الساســة  ومــع  األمريكــي  الصهيونــي 
الثالثــة  المواضيــع  آدليــر  تنــاول  وقــد  اإلســرائيلي، 
ــا  ــد لن ــذي أك ــهاب حســب المصــدر الفرنســي، ال بإس
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــول الرئي ــه ح أن "كالم
المصــدر  وحســب  غمــوض"،  أي  ودون  جازمــا  كان 
ــد  ــي دونال ــس األمريك ــر أن "الرئي ــال آدلي ــي ق الفرنس
ترامــب لــن يكمــل واليتــه الرئاســية وســوف يتــم 
ــة القادمــة"،  ــات الرئاســية األمريكي ــل االنتخاب ــه قب عزل
ــن  ــاق بي ــاك شــبه اتف ــه أن "هن ــي كلمت ــر ف ــال أدلي وق
قــادة الحــزب الجمهــوري الكبــار ورجــال القضــاء والمــال 
ــات المتحــدة األمريكيــة علــى ضــرورة عــزل  فــي الوالي
ترامــب"، وشــرح أدليــر أن "الســبب األول لغضــب رجــال 

الدولــة األمريكيــة العميقــة علــى دونالــد ترامــب يعــود 
إلــى عالقاتــه الوطيــدة مــع الرئيــس الروســي فالديميــر 
بوتيــن والشــكوك شــبه المؤكــدة فــي واشــنطن عــن 
دور روســي خفــي ســاهم فــي نجــاح حملــة ترامــب 

الرئاســية وإيصالــه الــى البيــت األبيــض".
وممــا قالــه أدليــر أن "جميــع القــوى النافــذة فــي 
أمريــكا تقــول بخطــر نجــاح ترامــب فــي تولــي دورة 

رئاســية ثانيــة مــا ســيجعله أكثــر حريــة بالتصــرف 
وأقــل ارتباطــا بمؤسســات الدولــة األمريكيــة ومراكــز 

النفــوذ فــي واشــنطن".
فــي  أدليــر  تناولــه  الــذي  الثانــي  الموضــوع 
ــا  ــا حســب المصــدر الفرنســي كان كوري ــه ودائم كلمت
ــرا  ــرب تأخــر كثي ــر أن "الغ ــر أدلي ــي اعتب الشــمالية الت
ــاك  ــم يعــد هن ــا"، وأضــاف: "ل ــي معالجــة األزمــة معه ف
أيــة إمكانيــة لمنــع الكورييــن الشــماليين مــن تطويــر 
قدراتهــم النوويــة التــي وصلــت الــى مســتوى عــال مــن 
التقــدم والدقــة"، الفتــا الــى "أنهــم فــي كوريــا الشــمالية 
أكملــوا الــدورة الصاروخيــة والنوويــة عبــر إطــالق صــاروخ 
قــادر علــى الوصــول إلــى أيــة نقطــة علــى وجــه األرض".

ــة  ــال الدول ــراود رج ــي ي ــق فعل ــاك قل ــف: "هن يضي
ترامــب  سياســة  مــن  واشــنطن  فــي  العميقــة 
قــد تتطــور  والتــي  يانــغ  بيونــع  اتجــاه  االســتفزازية 

بشــكل مفاجــئ لتصــل إلــى المواجهــة العســكرية"، 
ــد أن  ــن يعتق ــي واشــنطن م ــاك ف ــر أن "هن ــال أدلي وق
ــع  ــة عســكرية م ــى مواجه ــكا إل ــد جــر أمري روســيا تري
كوريــا الشــمالية تســتنزف الواليــات المتحــدة وتضعفها 
أكثــر امــام حلفائهــا فــي العالــم"، ليؤكد أدليــر أن "ترامب 
يتلقاهــا مــن  التــي  التحذيــرات  إلــى كل  ال يصغــي 
الساســة األمريكييــن الكبــار ومــن أجهــزة االســتخبارات 
انــواع  كل  بوقــف  كلهــا  تنصحــه  والتــي  األمريكيــة 

التصعيــد الكالمــي مــع رئيــس كوريــا الشــمالية".
الموضــوع الثالــث الــذي تناولــه الكســندر أدليــر في 
مداخلتــه كان إيــران وملفهــا النــووي، ونقــل المصــدر 
الفرنســي عــن أدليــر قولــه أن "إيــران تقــف علــى حافــة 
ــع  ــع لتصني ــة أصب ــا كبس ــووي ويلزمه ــط الن ــور الخ عب
ــال أدليــر أن "أجهــزة االســتخبارات  ــة"، وق ــة الذري القنبل
اإلســرائيلية تتعامــل علــى أســاس إيــران دولــة نوويــة، 
بينمــا يرفــض الساســة اإلســرائيليون االعتــراف بهــذا 
الواقــع الصعــب، ويعملــون علــى جــر الواليــات المتحــدة 
لشــن حــرب عســكرية ضــد إيــران لــن تكــون أقــل 
خطــرا وضــراوة مــن الحــرب ضــد كوريــا الشــمالية". 
يضيــف أدليــر أن "الــدول األوروبيــة الكبــرى تتعامــل مــع 
إيــران كدولــة نوويــة تقنيــا لكــن يلزمهــا بعــض الوقــت 
الســتكمال الــدورة وامتــالك صواريــخ عابــرة للقــارات 

قــادرة علــى حمــل رأس نــووي".
وقــال الخبيــر المقــرب مــن اللوبــي الصهيونــي 
روســيا  علــى  تعــول  مثــال  "فرنســا  أن  الفرنســي 
لتحجيــم دور إيــران فــي ســوريا والعــراق واليمــن، وهذه 
ــراض الفرنســي  ــف اإلعت ــف خل ــة الفرنســية تق الرغب
علــى قــرار ترامــب نقــل ســفارة الواليــات المتحــدة 
ــرار ترامــب  ــال أن "ق ــى القــدس"، وق ــب ال ــل ابي مــن ت
هــذا أخــرج إيــران مــن عزلتهــا فــي العالــم اإلســالمي، 
ــا كالمــه بالقــول ان طهــران وموســكو تتحكمــان  منهي
بمفاصــل القــوة علــى األرض فــي أفغانســتان رغــم 
تعزيــز واشــنطن لقواتهــا وقدراتهــا العســكرية هنــاك".

معركة حرستا.. هل تسّرع نهاية وجود مسلحي الغوطة الشرقية؟
حسن حردان

بعد هجوم طائرات “الدرونز″.. أين سَيكون االنتقام الرّوسي وكيف؟
عبد الباري عطوان

وقذائِــف  الصّواريــخ  وكذلــك  ســاِبًقا،  النّصــرة 
المورتــر.

ــرات والهُجــوم  ــا: يأتــي إطــالق هــذهِ الّطائ راِبعً
علــى حميميــم فــي إطــار خُّطــة أمريكيّــة إلقامــة 
جيــب ُكــردي مُســتقل فــي شــمال ســوريا، ويُوجــد 
ــع قــدم عَســكري لهــا وإلســرائيل، وجــاَء هــذا  مَوضِ
الهُجــوم رســالة إلــى موســكو وســوريا وإيــران وتركيــا 
تُريــد  فأمريــكا  األمريكيّــة،  النّوايــا  بإشــهار هــذهِ 
مَمــرًّا للجيــب الُكــردي الــذي ســيكون فــي مســاحة 
لبنــان إلــى البحــر المتوســط فــي أقصــى شــمال 
السّــاحل السّــوري ألن هــذا الجيــب لــن تَكــون لــه 
أي قيمــة اســتراتيجيّة بُــدون إطاللــة بَحريّــة علــى 

ــط. المُتوسّ
خامسًــا: رصــدت الــرادارات الروســيّة تَحليــق 
طائــرة تَجسّــس أمريكيّــة لمُــدّة أربــع ســاعات 
ــم  ــي حميمي ــوق قاعدت ــر، ف ــاع 7 آالف مت ــى ارتف عل

وطرطــوس أثنــاء الهُجــوم عليهمــا ليــاًل.
اردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس 
يُهــدّد  الــذي  المُــزدوج  الخَطــر  هــذا  استشــعر 
ُطموحاتِــه االســتراتيجيّة فــي ســوريا والمِنطقــة، 
بإقامــة  األمريكــي  المُخّطــط  مــن  مُنزعِــج  فهــو 
جيــب كــردي مــن ناحيــة، وتَقــدّم القــوّات الســوريّة 
المَدعومــة إيرانيًّــا وروســيًّا لالســتيالء علــى مدينــة 
إدلــب، وحِرمــان قــوّات جَيشــه، وقــوّات المُعارضــة 
ــا مثــل جبهــة “النّصــرة”  ــه فيه ــة ل الســوريّة المُوالي
مــن  الشــام”  و”أحــرار  الحُــر،  السّــوري  والجيــش 
قاعِدتهــا األخيــرة فــي مدينــة إدلــب، ممّــا يَعنــي أن 
تركيــا قــد تَخســر وجودهــا ونُفوذِهــا فــي ســوريا 

ــا. ُكليًّ
احتمــاالت الصّــدام الرّوســي األمريكــي علــى 
األرض الســوريّة تتصاعَــد بعــد الهُجــوم المُفاِجــئ 
علــى حميميــم، بشَــكٍل مُباشــر أو غيــر مُباشــر 
خَيــارات  بعِــدّة  يتنبّــأ  مــن  وهُنــاك  )باإلنابــة(، 
فيمــا  نُوِجزهــا  الهُجــوم،  لهــذا  لالنتقــام  روســيّة 

يَلــي:
جميــع  وتَصفيــة  إدلــب  مدينــة  اقتحــام  األول: 
ــر  ــة تحري ــًة جبه ــا، وخاصّ ــّلحة فيه ــل المُس الفصائِ
لتركيــا،  المُواليــة  والفصائِــل  )النّصــرة(  الشــام 
وإعادتهــا كامِلــة للسّــيادة الســوريّة، وتَنفيــذ هــذا 
االقتحــام بَــدأ مــن قِبَــل الجيــش العربــيّ الســوريّ 

وحَّقــق نَجاحــاتٍ ُكبــرى.
الثانــي: اإليعــاز للميليشــيات المُواليــة إليــران 
أكبــر  وســوريا وروســيا بشَــنْ هَجمــات إللحــاق 
ــة  ــوّات األمريكيّ ــوف الق ــي صُف ــة ف خســائِر مُمكن

فــي ســوريا والعِــراق مَعًــا، علــى غِــرار الهُجــوم 
ــذي  ــز فــي بيــروت عــام 1983 ال ــدة للمارين ــى قاعِ عل
أدّى إلــى مَقتــل 241 جُنديًّــا فــي هُجوم استشــهادي 

ــة لـ”حــزب اهلل”. ــة تاِبع ــه خليّ نَّفذت
الثالــث: اإليعــاز إليــران بتَزويــد حركــة “طالبــان” 
“الدرونــز″  طائــرات  بتكنولوجيــا  أفغانســتان  فــي 
مِثلمــا َفعلــت مــع “حــزب اهلل” فــي ُلبنــان وحركــة 
هــذهِ  واســتخدام  غــزّة،  قِطــاع  فــي  “حمــاس″ 
الّطائــرات لشَــنْ هَجمــات علــى القــوّات األمريكيّــة 
وقواعِدهــا )هُنــاك سَــبعة آالف جُنــدي أمريكــي فــي 
ــو(. ــف النات ــوّات حِل ــدد نَفســه لق أفغانســتان والعَ

األول،  بالخَيــار  روســيا  تكتفــي  أن  نُرجّــح 
أي الهُجــوم علــى إدلــب، والَقضــاء علــى الفصائِــل 
هُجــوم  أي  تِكــرار  يَمنــع  ممّــا  فيهــا،  المُســّلحة 
)حميميــم(  الالذقيّــة  فــي  قواعِدهــا  علــى  جديــد 
وطرطــوس كخُطــوة أولــى، ثــم بَحــث الخيــارات 
اأُلخــرى الحًِقــا، وحَســب رَدّة الفِعــل األمريكيّــة.

ــر  ــر األكب ــا تخــرج الخاسِ ــة ربّم ــادة التركيّ القِي
فــي تطــوّرات األوضــاع فــي إدلــب، فــإذا تَصــدّت 
قوّاتهــا للجيــش الســوري المُتقــدّم نَحوهــا لحماية 
الدّخــول  يَعنــي  هــذا  فــإن  الحَليفــة،  الفصائِــل 
ــوريين،  ــن والسّ ــرّوس واإليرانيي ــع ال ــرٍب م ــي حَ ف
منبــج  فــي  األكــراد  تدخّلــت عَســكريًّا ضِــد  وإذا 
وعفريــن لمَنــع قِيــام الجيــب الُكــردي بدَعــم أمريــكا 
فإنّهــا قــد تَجــد نفســها فــي مُواجهــة مُباشــرة مــع 
الواليــات المتحــدة، ودون أي غِطــاء مــن حَليفيهــا 

الــرّوس واإليرانييــن.
ــن،  ــيا بوتي ــر روس ــتطيع ان تَخس ــا ال تس تُركي
عــن  الروســي  الرئيــس  يَبحــث  الــذي  والســؤال 
جَــواب لــه، هــو عمــا اذا كانــت طائــرات “الدرونــز″ 
التــي حَاولــت قصــف حميميــم انطلقــت مــن ادلــب 
بموافقــة تركيــا او بــدون عِلمهــا، فــاذا كانــت اإلجابــة 
هــي األولــى فــإن هــذا سَــينطوي علــى امــر خطيــر، 
واننــا امــام ازمــة فــي العالقــات التركيــة الروســية علــى 
ــن  ــل عامي ــرة الســوخوي قب ــة إســقاط طائ ــرار ازم غِ

ــام. ونصــف الع
للغايــة،  صَعبــٌة  أردوغــان  الرئيــس  خِيــارات 
والوقــوف علــى الحِيــاد، وعَــدم االنحيــاز لهــذا الّطرف أو 
ذاك، قــد يَعنــي خَســارته مُعظــم نُفــوذ ِبــالده، إن لــم 
يَكــن ُكّلــه فــي المِنطقــة، وســوريا والعِــراق تحديــدًا.

اســتدعاء جَميــع سُــفراء األطــراف التــي تُشــّكل 
لــن  باالحتجــاج  واالكتفــاء  ألنقــرة  وإزعاجًــا  قلًقــا 
يَكــون كافِيًــا، وال بُــد مــن قــراٍر حــاِزم وحاسِــم أمّــا 

ــكا. ــى روســيا أو أمري ــام إل باالنضم

أيِّ  فــي  أردوغــان  الرئيــس  يُقــرّر  وحتــى 
خَنــدٍق ســيَقف سَــتكون قــوّات الجيــش العربــيّ 
ــة إدلــب او معظمهــا..  الســوريّ قــد اســتعادت مَدين

أعلــم. واهلل 

صهاينة فرنسا: ترامب لن يكمل واليته وكوريا الشمالية فخ روسي وإيران نووية
نضال حمادة


