
ماذا في الدفاع عن لبنان؟
غالب قنديل

مــا تــزال ســورية تواجــه حربــا وتدخــات مباشــرة وبالواســطة تشــنها وتشــترك فيهــا الواليــات 
ــن ســورية  ــو ولك ــى دول النات ــة إل ــا والســعودية وقطــر واألردن إضاف ــن تركي المتحــدة وإســرائيل وكل م
تنطلــق إلــى مرحلــة جديــدة نتيجــة نهــوض الدولــة الوطنيــة الســورية واســتجماع قدراتهــا القتاليــة 

ــدول. ــك ال ــن تل ــوم م ــاب المدع ــؤر اإلره ــن ب ــد م ــر العدي ــم تطهي ــا ت البشــرية والعســكرية وبعدم
ــردع  علــى الرغــم مــن اســتمرار االســتنزاف ارتــأى الرئيــس بشــار األســد ان التوقيــت المناســب ل
العربــدة الصهيونيــة قــد أزف وبــات راهنــا بعــد ســبع ســنوات مــن العــدوان المتكررعلــى الســيادة الســورية.
اســرائيل وخططهــا للهيمنــة اإلقليميــة كانــت فــي صلــب مخطــط تدميــر ســورية وتخريــب قدراتهــا 

االقتصاديــة والعســكرية التــي شــارك فيهــا ذلــك الحلــف بقيــادة اإلدارة األميركيــة وحكومــات الناتــو.
وقــد حملــت يوميــات الحــرب الداميــة حشــدا مــن األدلــة والبراهيــن علــى حجــم الدعــم الصهيونــي 
ــي اســتهداف  ــي القطــري ف ــي الســعودي األردن ــة التنســيق الصهيون ــدة وداعــش ودرج ــات القاع لعصاب
ــذي اســتهدفتهم  ــود ال ــن والجن ــاء الســوريين مــن المواطني ــة هــذه األعــوام المضرجــة بدم ســورية طيل

جرائــم اإلرهــاب التكفيــري.
الــردع الســوري الفاصــل بإســقاط طائــرة حربيــة صهيونيــة وإصابــة طائــرة اخــرى جــاء فــي التوقيــت 
مباشــرة بعــد نجــاح الجيــش العربــي الســوري فــي إســقاط وتدميــر صواريــخ اطلقتهــا طائــرات العــدو نحــو 

اهــداف ســورية مــن األجــواء اللبنانيــة.
المهــم فــي كل ذلــك أن الصواريــخ المســتخدمة فــي الدفاعــات الســورية قديمــة الطــراز وليســت مــن 
األجيــال المتطــورة التــي تســلمها الجيــش العربــي الســوري مــن روســيا مؤخــرا ممــا يعطي اهميــة لإلرادة 

وللقــدرة الذاتيــة تفــوق 
التكنولوجيــا  اهميــة 
فــي هــذا اإلنجــاز الباهــر 
لتوازنــات  والمؤســس 

جديــدة.
الــدروس  هــي  مــا 
يجــب  التــي  اللبنانيــة 
مــن  اســتخراجها 
؟ الســورية  االمثولــة 
إبقــاء  إن  اوال 
المحــدود  التنســيق 

بيــن الجيشــين اللبنانــي والســوري طــي التحــركات واالتصــاالت المتحفظــة واســتمرار تعليــق اتفاقــات 
التعــاون الدفاعــي بيــن البلديــن هــو خطيئــة ضــارة بالمصالــح اللبنانيــة الدفاعيــة فالعربــدة الصهيونيــة ضــد 

ســورية. الشــقيقة  العــدو  بــه  يســتهدف  عمــا  خطــورة  تقــل  ال  لبنــان 
ينبغــي كســر الوصايــة األميركيــة الســعودية التــي تشــدد الحظــر علــى التنســيق اللبنانــي مــع 
الشــقيقة ســورية منــذ اإلفــراج عــن الرئيــس ســعد الحريــري بكفالــة الرئيســين األميركــي والفرنســي.
ثانيــا مــن المخــزي تــرك الجيــش اللبنانــي رهينــة التجهيــز األميركــي والفرنســي ولوائحــه المصدقــة 
فــي تــل أبيــب وال مبــرر لعــدم اتخــاذ قــرار لبنانــي بالســعي للحصــول علــى شــبكة دفــاع جــوي روســية 
ــة ونتيجــة  ــه بدوافــع كيدي ــى فــرض إهمال ــم نتحــدث عــن العــرض اإليرانــي الــذي يصــر البعــض عل )ل
إمــاءات معلومــة المصــدر( او بالتفاهــم مــع الشــقيقة ســورية علــى مــد نطــاق شــبكاتها الدفاعيــة لتشــمل 

األجــواء اللبنانيــة.
إن ردع العربــدة الصهيونيــة فــي ســماء لبنــان يســتكمل منظومــة الدفــاع والــردع التــي تقيمهــا 

المقاومــة اللبنانيــة بقيــادة حــزب اهلل ويعــزز فاعليــة ثاثيــة الجيــش والشــعب والمقاومــة.
ثالثــا ال مبــرر لإلحجــام عــن المبــادرة فــي هــذا المجــال ســواء باتجــاه موســكو او نحــو دمشــق بــدال 
مــن الخضــوع للمحظــورات األميركيــة الفرنســية الســعودية التــي تحــرم لبنــان مــن مزايــا دفاعيــة نوعيــة 

تحقــق مســتلزمات الدفــاع الوطنــي والحمايــة للبنــان.
ــكان  ــام فمــن الضــرورة بم ــذه األي ــي شــامل ه ــام لبنان ــف النفطــي باهتم ــا يحظــى المل ــا طالم رابع
تحصينــه بتدابيــر دفاعيــة تفــرض علــى الكيــان الصهيونــي ان يعــد للمليــون قبــل التطــاول علــى حقــوق 
لبنــان وســيادته البريــة والبحريــة والجويــة وثمــة معلومــات صحافيــة عــن برتوكــول تعــاون دفاعــي مــع 
ــي  ــردد ف ــب الت ــن المعي ــب وم ــل مباشــرة التنقي ــان قب ــى لبن ــون معروضــا عل ــد يك ــة الروســية ق البحري

ــادرة لبنانيــة. توقيعــه وإبرامــه او التلكــؤ فــي الســعي إليــه بمب

مجــدداً، "إســرائيل" مرتابــة وقلقــة مــن تنامــي قــوة 
حــزب اهلل، وتنظــر المؤسســة األمنيــة إلــى "التهديــد مــن 
ــا، وتحــدث  ــى أمنه ــد األخطــر عل ــه التهدي ــى أن ــان" عل لبن
ــًا مباشــرًا ألنــه  ضبــاط عــن حــزب اهلل بصفتــه تهديــدًا آني
يمتلــك قــدرات عســكرية، مــن بينهــا الصواريــخ، التــي 
االقتصاديــة  الميــاه  فــي  الغــاز  آبــار  تمكنــه مــن ضــرب 

اإلســرائيلية".
فــي  القومــي"  األمــن  كذلــك، لفت"معهــد دراســات 
تواجههــا  التــي  التهديــدات  شــأن  فــي  األخيــر  تقريــره 
"إســرائيل" مــا وصفــه بـ"حــرب الشــمال األولــى فــي مواجهة 
ســوريا وحــزب اهلل  وإيــران، هــو التهديــد األول المتربــص 
بـ"إســرائيل". إذ تعتبــر تــل أبيــب أن ســوريا ولبنــان جبهــة 

واحــدة.
"إســرائيل" عــن  لــم تخفــه  المتنامــي  القلــق  هــذا 
ــد  ــاب مؤخــرًا عــن وصــول وف موســكو، حيــث ُكشــف النق
ــان  ــى الكي ــن روســيا إل ــع المســتوى م ــي روســي رفي أمن
فــي  البلديــن  بيــن  األمنــي  التنســيق  للتباحــث حــول 
ــن  ــان. تزام ــي لبن ــة ف ــع اإليراني ــوع المصان ــوريا وموض س
ذلــك مــع تصريــح وزيــر الحــرب أفيغــدور ليبرمــان "إننــا 
نعــرف أيــن يقــوم مصنــع الصواريــخ اإليرانــي ومــا هــي 

الجهــات الضالعــة فــي إقامتــه".
ــي  ــر نفتال بينمــا كان رئيــس "البيــت اليهــودي" الوزي
بينــت أشــد فظاظــة فــي تهديداتــه، وقــال خــال اجتمــاع 
كتلتــه البرلمانيــة: "إذا واصــل حــزب اهلل  وإيــران إقامــة 
مصانــع الصواريــخ علــى أراضــي لبنــان، فإنهــم ســيجلبون 
كارثــة علــى لبنــان وســكانه، فبالنســبة إلــى "إســرائيل" 
فــإن حــزب اهلل  يعنــي لبنــان، ويجــب علــى ســكان لبنــان 
الفهــم أن األمــر لــن ينتهــي هــذه المــرة فــي الضاحيــة، 
عليهــم  يجــب  ولذلــك  بكثيــر،  ذلــك  مــن  أبعــد  وإنمــا 

مراجعــة حســاباتهم".
إزاء كل هــذه التطــورات، يــدور  والســؤال المطــروح 
ســأل  مــا  حــد  علــى  "إســرائيل"،  كانــت  إذا  مــا  حــول 
الصحافــي اإلســرائيلي أليكــس فيشــمان، تقتــرب مــن 
الذهــاب الــى حــرب اختياريــة ضــد لبنــان، وذلــك علــى 

والتموضــع  الغــاز  جبهتــي 
فيــه،  البالســتي  اإليرانــي 

ادّعائهــا. بحســب 
وضمــن هــذا الطــرح تبــِرز 
امتــاك  عامــل  "إســرائيل" 
 - أرض  صواريــخ  اهلل  حــزب 
بحــر التــي اســتخدم عيّنــة 
حــرب  فــي  بنجــاح  منهــا 
األمــور  كأحــد   ،2006 تمــوز 
ضمــان  الــى  تحتــاج  التــي 
مســتعجل فــي شــأنه. مــن 

حــول  موســكو  مــع  تفاهمهــا  مقايضــة  الخيــارات،  هــذه 
ــكو  ــل موس ــا، بتدخ ــى أوروب ــرائيلي ال ــاز اإلس ــر الغ تصدي
للحصــول علــى ضمانــات بــأن أمــن حقــل "لفيتــان" ومنصــة 
التنقيــب خاصتــه فــي حيفــا لــن تتعــرّض لتهديــد صواريــخ 

اهلل. حــزب 
لبنــان،  علــى  الحــرب  شــجرة  يتســّلق  نتنياهــو 
ويحــاول أن يفــاوض موســكو مــن فوقهــا، ومؤخــرًا عقــد 
المجلــس الــوزاري السياســي األمنــي المصغــر للحكومــة 
اإلســرائيلية، اجتماعــا لــه بحضــور القيــادات العســكرية 
واالســتخبارية، وتطــرق االجتمــاع إلــى الخافات مــع لبنان 
حــول مناطــق التنقيــب عــن الغــاز والنفــط. كمــا ناقشــوا مــا 
تســميه إســرائيل "الخطــر اإليرانــي الناجــم عــن ترســيخ 
ــان". ــوب لبن ــي ســوريا وجن ــران ف الوجــود العســكري إلي

والواليــات  "إســرائيل"  بــه  تتشــارك  القلــق  هــذا 
 - أميركيــة  تدريبــات  ســتجري  عليــه  وبنــاء  المتحــدة، 
إســرائيلية مشــتركة تحاكــي العمــل فــي الدفــاع المشــترك 
ــى  ــا لحــرب شــاملة عل ــي حــال تعرضه عــن "إســرائيل" ف
التدريبــات  برنامــج  إطــار  فــي  موازيــة  جبهــات  عــدة 

العســكرية اإلســرائيلية األميركيــة المشــتركة "جونيبــر 
كوبــرا".

تزامــن ذلــك مــع إطــاق وزراء صهاينــة فــي األيــام 
األخيــرة تهديداتهــم، فــي مقدمتهــم أفيغــدور ليبرمــان، 
ــة،  ــي الحــرب المقبل ــان ف ــري للبن ــاح ب ــدد باجتي ــذي ه ال
وقــال فــي كلمتــه فــي المؤتمــر الســنوي لمعهــد دراســات 
مثــل  صــورا  نــرى  "لــن  اإلســرائيلي:  القومــي  األمــن 
ــروت  ــكان بي ــث كان س ــان، حي ــى لبن ــة عل الحــرب الثاني
علــى البحــر وســكان تــل أبيــب فــي الماجــئ، وإذا دخــل 
الســكان فــي إســرائيل إلــى الماجــئ، فإنــه فــي الحــرب 

المقبلــة ســتكون كل بيــروت فــي الماجــئ".
وعلــى وقــع مسلســل رســائل التهديــدات اإلســرائيلية 
للبنــان ورد حــزب اهلل عليهــا، وصــل مؤخــرًا نائــب مســاعد 

وزيــر الخارجيــة األميركــي الســفير ديفيــد ســاترفيلد الــى 
بيــروت ليجــري اتصــاالت تتعلــق بشــكل أساســي بالوضــع 
علــى الحــدود الجنوبيــة وبالبلــوك النفطــي رقــم 9. وفــي 
مقابــل ذلــك، كان للبنــان تحــرك دولــي جــدّي وفاعــل 
عبــر األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة لحمايــة حقوقــه 
ــي  ــة، والت ــوكات الثاث ــي البل ــاع اإلســرائيلية ف ــن األطم م
هــي مــن ضمــن المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة الخاضعــة 

للســيادة اللبنانيــة.
باختصــار، الموقــف األمريكــي مــن لبنــان جــاء مــن أجــل 
خفــض التوتــر بيــن "إســرائيل" ولبنــان، فــي موضــوع الحــدود 
البحريــة، كمــا ان واشــنطن مســتعدة للقيــام بوســاطة بيــن 
تراجعــت عــن تهديدهــا بضــم  التــي  و"إســرائيل"  لبنــان 
ــع  ــل أن يتراج ــم مقاب ــوار وتفاه ــى ح ــت عل ــوك 9، ووافق البل

لبنــان عــن رفــع شــكوى الــى مجلــس األمــن.
أمــا موضــوع الجــدار الحــدودي يبــدو أكثــر تعقيــدا، 
بعدمــا أخــذت واشــنطن علمــا بالموقــف اللبنانــي الموحــد 
ــذي  ــر ال ــاء الجــدار اإلســرائيلي، األم ــة بن بالتصــدي لعملي
يوفــر غطــاء رســميا وشــرعيا لحــزب اهلل فــي أي حــرب 
ــرائيل"  ــر "إس ــن تعتب ــي حي ــدو، ف ــنها الع ــد يش ــدة ق جدي
الجــدار ضــرورة أمنيــة لحمايــة المســتوطنات الشــمالية 
اهلل..  حــزب  جانــب  مــن  محتمــل  هجــوم  أي  مــن 
وبالتالــي، فــإن واشــنطن تبــدو متفهمــة وداعمــة للمشــروع 
اإلســرائيلي، وبــدل أن تلبــي الطلــب اللبنانــي، فإنهــا تحــذر 
ــى اســتخدام وســائل عســكرية  ــزالق ال ــن أي ان ــان م لبن

ــاء الجــدار. ــاف بن إليق
ضمــن هــذه الظــروف جــاء القــرار الســوري بالتصــدي 
ــل  ــا ادخ ــدو مم ــرة للع ــقاط طائ ــرائيلي واس ــدوان االس للع
ــور  ــح مح ــد لصال ــتراتيجي جدي ــوازن اس ــي ت ــة ف المنطق

ــة. ــدات الصهيوني ــة التهدي ــي مواجه ــة ف المقاوم

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــي ادلــب  تشــهد جبهــات الشــمال الســوري ف
تقــدم  لعرقلــة  متســارعا  تركيــا  تحــركا  وحلــب 
بعــد  المنطقــة خصوصــا  فــي  الســوري  الجيــش 
فشــل المحــاوالت التركيــة للتمركــز فــي أكثــر مــن 
نقطــة مراقبــة فــي الريفيــن المذكوريــن وذلــك بنــاء 
علــى اتفــاق ثاثــي إيرانــي روســي تركــي ســابق، 
غيــر ان التدخــل التركــي فــي عفريــن الــذي ينهــي 
واضحــة  ميدانيــة  نتائــج  دون  الثالــث  أســبوعه 
واســتمرار الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان 
بدعــم قــادة الجماعــات المســلحة فــي الشــمال 
الســوري جعــل اتفاقيــة نشــر المراقبيــن األتــراك 
الجنوبــي  حلــب  ريــف  فــي  معينــة  نقــاط  فــي 
خصوصــا تــل العيــس وفــي ريــف إدلــب بحكــم 

الصاحيــة. المنتهيــة 
ــو  ــي "أب ــال ف ــة القت ــة مــن منطق مصــادر ميداني
الظهــور" قالــت فــي حديــث لـ"موقــع العهــد األخباري" 
ان "الهزائــم الكبيــرة التــي منيــت بهــا الفصائــل 
المســلحة التابعــة لتركيــا فضــا عــن "هيئــة تحريــر 
الشــام ـ النصــرة" فــي أريــاف ثــاث محافظــات فــي 
الشــمال الســوري وهــي تباعــا ريــف حمــاه الشــرقي 
وريــف إدلــب الشــرقي والجنوبــي وريــف حلــب 
ــى  ــًا عل ــة رأس ــات التركي ــرت المعطي ــي، غي الجنوب

عقــب".
وبحســب المصــادر فــان "هزائــم المســلحين 
فــي ريفــي إدلــب وحلــب، تعتبــر مقدمــة النتهــاء 
وتفــكك  الســوري  الشــمال  فــي  الفصائــل  هــذه 
عقدهــا، خصوصــا أن الجيــش الســوري وحلفــاءه 
تقدمــوا بســرعة فــي مناطــق اســتراتيجية تقــع على 
تخــوم إدلــب ومناطــق فــي جبــل الزاويــة وســهل 
الغــاب محاذيــة للحــدود الســورية التركيــه كانــت 
تعتبــر لحــدّ األمــس خطوطــا حمــراء تركيــة، طالمــا 
جاهــرت حكومــة أنقــرة بعــدم الســماح بتخطيهــا 
وهــا هــي أصبحــت حاليــا هدفــا لتقــدم الجيــش 

الســوري وحلفائــه المســتمر منــذ شــهرين".
الجيــش  تحويــل  أتــى  الســياق  هــذا  فــي   
مــن  اتجاههــم  خــط  وحلفائــه  الســوري  العربــي 
محــور ابــو الظهــور والــذي كان يتجــه غربــا باتجــاه 
وتلــة  الحاضــر  باتجــاه  الشــمال  الــى  ســراقب 
العيــس فــي ريــف حلــب الجنوبــي ليرفــع منســوب 
الغضــب التركــي وذلــك بعــد اقتنــاع األتــراك أن 
الهــدف مــن هــذا االلتفــاف الســريع هــو منــع عــودة 
أصبحــت  حيــث  المنطقــة  الــى  تركــي  رتــل  اي 
طليعــة القــوات الســورية اآلتيــة مــن جبهــة أبــو 
الظهــور قريبــة لمســار األرتــال التركيــة التــي وصلــت 
األســبوع الماضــي الــى تــل العيــس اإلســتراتيجي 
ــران  ــن روســيا وإي ــع بي ــاق اســتانة الموق ــا التف طبق

وتركيــا..
معارضــة  قالــت مصــادر ســورية  مــن جهتهــا 
ــة  ــات تركي ــد" ان "توجيه ــع العه ــث لـ"موق ــي حدي ف
ــة  ــة لـ"حرك ــات العســكرية التابع صــدرت للمجموع
"الحــزب  فــي  ولمجموعــات  زنكــي"  الديــن  نــور 
التركســتاني اإلســامي" الــذي يعــود غالبيتــه الــى 
ــاد علــى جبهــة  ــوم مض اصــول صينيــة، بشــن هج
بهــدف  وذلــك  الغربيــة  جهتــه  مــن  الظهــور  أبــو 
توقــف  علــى  الســوري وحلفائــه  الجيــش  إجبــار 
الرتــل المتوجــه للحاضــر وتــل العيــس وإرجاعــه 
لجبهــة أبــو الظهــور بهــدف صــد الهجــوم المعاكــس 
كبيــرًا  "رتــًا  أن  لمصــادر  وقالــت  للمســلحين"، 
مــن جماعــة نــور الديــن زنكــي خــرج مــن قريــة 
الشــيخ إدريــس وقريــة ريــان وتوجــه الــى جبهــة 
تــل الســلطان غــرب مطــار ابــو الظهــور"، وأوضحــت 
أنشــات  زنكــي  الديــن  نــور  "حركــة  أن  المصــادر 
ــة الشــيخ إدريــس وأقامــت  ــة فــي قري ســواتر ترابي
خــط دفــاع حــول البلــدة، كمــا أقامــت خــط دفــاع حول 
ــة لخــط  ــه الشــرقية المواجه ــن جهت ــخ م ــل مردي ت
ــور،  ــو الظه ــة أب ــن ناحي ــش الســوري م ــدم الجي تق

مــن جهتــه أقــام "الجيــش اإلســامي التركســتاني" 
خــط دفــاع عنــد جســر ســراقب الشــمالي الــذي 
تعــرض لقصــف شــديد مــن الطائــرات الروســية 
بعــد ســقوط طائــرة الســوخوي 25 الروســية ومقتــل 

قائدهــا".
قالــت  الســورية  المعارضــة  فــي  المصــادر 
ســريعة  "إنســحابات  ان  لـ"العهــد"  حديثهــا  فــي 
غيــر معروفــة األســباب نفذتهــا بعــض الفصائــل 
المســلحة مــن نقــاط حــول بلدتــي الفوعــة وكفريــا 
ــار  ــا أث ــب م ــي إلدل ــف الغرب ــي الري ــن ف المحاصرتي
قريــة  فــي  وفوضــى  اضطــراب  وحالــة  مخــاوف 
بنــش المجــاورة للفوعــة والتــي تعتبــر مركــزا مهمــا 
فــي  الحــرب  التكفيريــة منــذ بدايــة  للتنظيمــات 
ســوريا وعليهــا، وكانــت بنــش اول بلــدة ســورية 
ــدة أبــو محمــد  تســتقبل مقاتيلــن أجانــب وهــي بل
العدنانــي شــرعي تنظيــم الدولــة داعــش الــذي 
ــي  ــة ف ــة أمريكي ــارة جوي ــي غ ــل ســنتين ف ــل قب قت
ــف المصــادر المعارضــة أن  ــزور"، وتضي ــر ال ــف دي ري
"حالــة مــن النقمــة الشــعبية ســادت فــي بنــش 
ــم  ــد هاج ــرة" وق ــام ـ النص ــر الش ــة تحري ــد "هيئ ض
بعــض  وأحرقــوا  البلــدة  فــي  مقراتهــا  الغاضبــون 
الســيارات واآلليــات التابعــة للهيئــة ولمســؤولين 
ــا  ــر الشــام"، وســرعان م ــة تحري ــي "هيئ وعناصــر ف
ــا  ــا حــول بنــش واقتحمته حشــدت "النصــرة" قواته
شــملت  باعتقــاالت  وقامــت  جهــات  عــدة  مــن 
"الجيــش  جماعــات  علــى  محســوبين  أشــخاصا 
وأشــارت  الشــام""،  "احــرار  تنظيــم  وعلــى  الحــر" 
المصــادر إلــى أن "الحصــار علــى قريتــي الفوعــة 
وكفريــا قــد خفــت حدتــه األســبوع الماضــي بســبب 
االرتبــاك فــي صفــوف المســلحين، وقــد دخلــت ألول 
مــرة كميــة مــن المواشــي الــى البلدتيــن، كمــا ألقــت 
ــة  ــة وغذائي ــرت الســورية عــدة حمــوالت طبي الطائ

فــوق الفوعــة وكفريــا خــال األيــام الماضيــة".

»داعــش« لــم يخــرج مــن ســورية بعــد. ال مصلحــة 
ألميــركا وال لتركيــا بإخراجــه منهــا. ســيبقى فيهــا بشــكل أو 
بآخــر لغايــة اســتنفاد الغــرض مــن اســتبقائه. أميــركا تريــده 
ــي  ــا، وف ــف وجواره ــي شــرق ســورية، التن ــا ف ــة لبقائه ذريع
شــمالها الشــرقي، محافظــات ديــر الــزور والرقــة والحســكة. 
تركيــا تريــده ذريعــة لبقائهــا فــي شــمال ســورية الغربــي، 
عفريــن وجوارهــا، وفــي شــمال ســورية علــى امتــداد حدودهــا 

معهــا. لمــاذا؟
ألّن لــكلٍّ منهمــا مخططــًا 
ــة  ــركا جمل ــا. ألمي ــع فيه ومطام

ــا: أغــراض، أهمّه
غيــر  قــوات  تموضــع  ـ 
ســورية، بــل معاديــة لســورية، 
علــى  حاكمــة  مواقــع  فــي 
للحــؤول  الشــرقية  حدودهــا 
جغرافيــًا  تواصلهــا  دون 
وتحالفهــا عســكريًا مــع العــراق 

وإيــران.
ــة  ــؤول دون إقام ــا للح ــورية وحلفائه ــى س ــط عل ـ الضغ
قواعــد عســكرية إليــران فــي ســورية عمومــًا، وفــي جنوبهــا 

القريــب مــن »إســرائيل« خصوصــًا.
ـ تعزيــز المركــز التفاوضــي للقــوى واألطــراف المتنازعــة 
مــع حكومــة دمشــق بغيــة تعزيــز مشــاركتها مــن مركــز 
قــوة فــي أيّ مفاوضــات تجــري لتقريــر مســار ســورية بعــد 
ــة والسياســية،  ــة اســتعادة وحدتهــا الجغرافي الحــرب، ولعرقل
وإلفســاح المجــال أمــام بعــض المكوّنــات االثنيــة والمذهبيــة 
إلقامــة كيانــات خاصــة بهــا أو، أقّلــه، منحهــا قــدْرًا كبيــرًا مــن 

الحكــم الذاتــي.
لتركيا أغراضها أيضًا:

ـ القضــاء علــى كّل وجــود مســّلح لتنظيمــات كرديــة 
متعاونــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني التركــي ذي النزعــة 

االنفصاليــة.
ـ الحــؤول دون إقامــة كيــان كــردي ســوري مســتقّل 
فــي شــمال ســورية وشــرقها، وعرقلــة إقامــة حكــم ذاتــي 
للُكــرد الســوريين وذلــك لتفــادي انتقــال العــدوى الــى الكــرد 

األتــراك.
ـ إقامــة مواقــع عســكرية تركيــة فــي شــمال ســورية 
بذريعــة حمايــة األمــن القومــي التركــي مــن الُكــرد الســاعين 

ــى االنفصــال. ال
والمطامــع  االدّعــاءات  هــذه  كّل  ترفــض  ســورية 
األميركيــة والتركيــة. حكومتهــا تصــرّ علــى اســتعادة كّل 
ــذا تعتبــر كّل  المناطــق الخارجــة عــن ســلطتها وســيادتها. ل
قــوات غيــر ســورية موجــودة علــى أرضهــا مــن دون إذن منهــا 
ــًة وشــعبًا،  ــد ســورية، حكوم ــك، تعتق ــى ذل ــة. ال ــوات محتل ق
اّن ايــة قــوات محتلــة، خاصــًة اذا كانــت أميركيــة، هــي مجــرد 
ــا  ــورية وتفكيكه ــيم س ــد لتقس ــم جدي ــط قدي أدوات لمخط
جمهوريــات مــوز متناحــرة، واّن المســتفيد االول منــه هــو 

»إســرائيل«.
اذا كان »داعــش« طرفــًا غيــر ســوري، فــإّن ثمــة أطرافــًا 

ــي المخطــط التقســيمي  ــون ومشــاركون ف ســوريين ضالع
المشــار اليــه. مــا يُســمى »قــوات ســورية الديمقراطيــة 
انفصاليــة  نزعــة  ذو  تنظيــم سياســي وعســكري  قســد« 
وهــو ممــوّل ومســّلح مــن أميــركا ومتعــاون معهــا. »الجيــش 
الســوري الحــر« تنظيــم عســكري ممــوّل ومســّلح مــن 
تركيــا وأداة بيدهــا. »جيــش اإلســام« ممــوّل ومســلح مــن 
ــات  ــة تنظيم ــك، ثم ــى ذل ــا. ال الســعودية وخاضــع لتعليماته

الغربــي  ســورية  جنــوب  فــي  ناشــطة  صغيــرة  مســلحة 
مموّلــة ومســّلحة مــن »إســرائيل« ومتعاونــة معهــا.

بعــد نجــاح الجيــش الســوري فــي اســتعادة الكثيــر مــن 
ــب واتجاهــه  ــاف حمــص وحمــاة وحل ــي أري ــرى ف ــدات وق بل
الــى تحريــر محافظــة إدلــب مــن »هيئــة تحريــر الشــام« 
»النصــرة« ســابقًا ، وبعــد نجــاح روســيا فــي جمــع ممثليــن 
لمختلــف أطيــاف ســورية للحــوار فــي مؤتمــر سوتشــي، 
ــا و«إســرائيل« فــي المناطــق الســورية  ــركا وتركي قامــت أمي
التــي لهــا فيهــا قــوات نظاميــة أو قــوات حليفــة او رديفــة 
ــة جهــود ســورية مــن أجــل اســتعادة  بعمليــات مؤذيــة لعرقل

ــيادتها. ــا وس وحدته
ــرة ســوخوي روســية  ــات إســقاط طائ ــرز هــذه العملي أب
ــف  ــى الكت ــب بصــاروخ جــوّي متطــوّر محمــول عل ــي إدل ف
مــن صنــع أميــركا أعلنــت »هيئــة تحريــر الشــام« مســؤوليتها 
عنــه، ثــم قيــام تركيــا بمهاجمــة منطقــة عفريــن إلنهــاء 
ســيطرة »قــوات حمايــة الشــعب« الكرديــة عليهــا، وأخيــرًا 
قيــام طائــرات »التحالــف الدولــي« األميركيــة بقصــف قــوات 
ــام اســتطاعية  ــوم بمه ــة للجيــش الســوري كانــت تق رديف
ــة شــرق  ــة وخشــام النفطي ــة الصناعي ــي المدين ــي منطقت ف
ــذه  ــع ه ــن م ــزور. بالتزام ــر ال ــة دي ــي محافظ ــرات ف ــر الف نه
االعتــداءات تحركــت عناصــر »جيــش اإلســام« و«النصــرة« 
فــي غوطــة دمشــق الشــرقية وأمطــرت دمشــق بوابــل مــن 
الصواريــخ والقنابــل ذهــب ضحيتهــا عديــد مــن الشــهداء 
ــة  ــت التنظيمــات المتعاون والجرحــى المدنييــن، ومثلهــا فعل

ــوب غــرب ســورية. ــي جن ــع »إســرائيل« ف م
ــا، شــنّت  ــى حــدّ مــا تركي ــركا، وال ــات واضحــًا اّن أمي ب
هجمــات مؤذيــة لســورية، كّل مــن جهتــه وألغــراٍض خاصــة 
بــه. المشــكلة أّن هــذه الهجمــات تتــمّ فــي مناطــق توجــد 
فيهــا قــوات نظاميــة ســورية كشــمال البــاد، أو قــوات روســية 
ــى اآلن ايّ  ــدث حت ــم يح ــب. ل ــزور وإدل ــر ال ــرق دي ــي ش ف
ــة  ــة والتركي ــوات األميركي ــن الق صــدام عســكري مباشــر بي

ــة أخــرى.  ــن جه ــوات الســورية والروســية م ــة والق ــن جه م
لكــن تجــاور القــوات الروســية والقــوات الســورية فــي الكثيــر 
مــن المناطــق والمواقــع يجعــل احتمــال الصــدام مــع القــوات 

ــة محتمــًا. األميركي
مــا العمــل لتفــادي تطــوّر الحــرب فــي ســورية وعليهــا 
مــن حــرٍب بالوكالــة بيــن العبيــن إقليمييــن الــى حــرٍب 

ــيا؟ ــركا وروس ــن أمي ــدودة بي ــاخنة مح س
اســتراتيجيون  خبــراء  وماثــل.  جــديّ  خطــر  ثمــة 
يعتقــدون اّن إدارة ترامــب ربمــا ترمــي فــي اســتراتيجتها 
الهجوميــة الجديــدة الــى اســتنزاف روســيا فــي ســورية علــى 
غــرار عمليــة اســتنزاف أميــركا فــي أفغانســتان. ربمــا تّظــن 
أنهــا بذلــك تُكــره روســيا علــى حمــل ســورية علــى اإلذعــان 
فــكّ  الــى  الرامــي  لمخططهــا  المقبلــة  المفاوضــات  فــي 
تحالفهــا مــع إيــران وقــوى المقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية 
وبالتالــي القبــول بنظــام سياســي تعــدّدي المركــزي يتيــح 

ــاد. ــي شــمال شــرق الب ــًا ف ــًا ذاتي ــرد الســوريين حكم للك
موســكو ال تماشــي سياســة واشــنطن الهجوميــة فــي 
ســورية وإْن كانــت حريصــة علــى مداراتهــا لتفــادي االشــتباك 
أميــركا، ومــن  المــداراة ال تضمــن ردع  لكــن هــذه  معهــا. 
ورائهــا »إســرائيل«، ودفعهــا للتراجــع عــن مســارها العدوانــي 

ــد. المتصاع
ما العمل اذًا؟

لعــّل الســبيل األفعــل يكــون بانتهــاج روســيا مقاربــة 
غايتهــا  والعراقييــن  الســوريين  الُكــرد  لمســألة  جريئــة 
إخراجهــم مــن قبضــة األميركييــن. كيــف؟ بالتعــاون مــع 
ــتها  ــن سياس ــي ع ــة التخل ــا بغي ــى تركي ــط عل ــران للضغ إي
العقيمــة القائمــة علــى محاربــة الكــرد الســوريين بمعــزل 
ــى  ــا، وبالتشــديد عل ــادٍ له ــى نحــٍو مع ــل عل عــن ســورية ب
أولويــة المصالــح المشــتركة بيــن البلديــن الجاريــن، ووجــوب 
مجابهــة أعدائهمــا المشــتركين ســويًة، وبــأّن شــرط الخــروج 
مــن هــذه الحــال المضطربــة والمؤذيــة لكلتيهمــا انمــا يكــون 
بتغليــب المصالــح المشــتركة علــى األغــراض، بــل علــى 
يتحقــق  ذلــك  الواقــع.  مــع  والمتصادمــة  المكلفــة  األوهــام 
الصــراع  مــن  للخــروج  عريضــة  خطــوط  علــى  بالتوافــق 

الامجــدي علــى النحــو اآلتــي:
ــا  ــي كّل أنحــاء ســورية والذهــاب ب ــار ف ــف الن أواًل: وق
إبطــاء الــى مؤتمــر جنيــف للتحــاور والتوافــق علــى تســوية 
ــحب  ــرة س ــع مباش ــن م ــراع بالتزام ــة للص ــية متوازن سياس

ــا. ــة منه ــوات األجنبي الق
ــران وروســيا،  ــة إي ــا، برعاي ــق ســورية وتركي ــًا: تواف ثاني
علــى أولويــة اســتعادة ســورية وحدتهــا وســيادتها علــى كامــل 
وحــدة  علــى تحصيــن  البلديــن  واتفــاق  الوطنــي،  ترابهــا 
أراضيهمــا الجغرافيــة والسياســية وعــدم المســاس بهــا مــن 

ــا. طــرف أيٍّ منهم
ــيا،  ــران وروس ــة إي ــا، برعاي ــورية وتركي ــق س ــًا: تواف ثالث
ــادة مــن نظــام  ــرد الســوريين الحــق فــي اإلف ــح الُك ــى من عل
إدارة ذاتيــة محليــة يجــري اعتمادهــا فــي إطــار دولــة مركزيــة 
مدنيــة ديمقراطيــة، وذلــك علــى أســاس المســاواة بيــن 
والواجبــات  والحقــوق  المواطنــة  فــي  جميعــًا  الســوريين 

لبنان على خط التهديدات اإلسرائيلية.. والمقاومة تواجه
سركيس أبوزيد

ما العمل إلخراج الكرد من قبضة أميركا؟
 د. عصام نعمان 

تخبط تركي في جميع جبهات الشمال السوري 
نضال حماده

والعدالــة والتنميــة.
رابعــًا: يكــون للســوريين وحدهــم حــق تقريــر مضمــون 
النظــام السياســي الــذي يريدونــه لبادهــم علــى أن يتــمّ 

ذلــك دونمــا تدخــل خارجــي وبرعايــة األمــم المتحــدة.
خامســًا: انســحاب جميــع القــوات األجنبيــة، وال ســيما 
تلــك التــي لــم تــأذن ســورية بوجودهــا علــى ترابهــا الوطني، 
وذلــك قبــل مباشــرة تنفيــذ أحــكام التســوية السياســية 

ــا فــي مفاوضــات جنيــف. المتفــق عليه
ــرد ســورية،  ــة أفضــل وأفعــل إلخــراج ُك هــل ثمــة مقارب
ورائهــا  ومــن  أميــركا  قبضــة  مــن  عربهــا،  بعــض  كمــا 

»إســرائيل«؟
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