
ــة،  ــة والمنطقي ــة الطبيع ــن الناحي ــدرا م ــا كان مق كم
منطقــة  علــى  الســيطرة  الســورية  الدولــة  اســتعادت 
عفريــن الحدوديــة مــع تركيــا، ومــن خــال منــاورة دقيقــة 
ــروس، حــرّر الجيــش العربــي  وحساســة ســاهم بهــا ال

ــة المذكــورة  الســوري المنطق
واضــاف الــى انجازاتــه الافتة 
اســتراتيجيًا  انجــازًا  شــرقًا، 
لــه  ســتكون  الشــمال،  فــي 
مســيرة  فــي  مهمــة  نتائــج 
الجغرافيــا  كامــل  تحريــر 

الســورية.
غصــن  عمليــة  قبــل 
ــا  ــون التــي شــنتها تركي الزيت
فــي  عفريــن  منطقــة  علــى 
كان  الحالــي،  العــام  أوائــل 

الوضــع فــي تلــك المنطقــة يــدل أن هنــاك شــبه إدارة 
ــة تديرهــا  ــى منظومــة عســكرية أمني ــة، تســتند عل ذاتي
ألي  غيــاب  مــع  الكــردي،  الشــعب  حمايــة  وحــدات 
تواجــد عســكري أو رســمي ســوري، وكان التوجــه العــام 
الكــراد المنطقــة هــو االندمــاج مــع المشــروع الكــردي 
ــة  ــأ الظــروف الميداني ــا تتهي ــي الشــرق الســوري ريثم ف

لذلــك. والدوليــة 
كانــت تركيــا تعــارض هــذه اإلدارة شــبه الذاتيــة، 
وعينهــا دائمــا علــى اي عمــل او إجــراء ينهيهــا، وينــزع مــن 
اكــراد الشــمال الســوري تلــك النــواة التــي طالمــا اخافتهــا، 
لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى احــام ومشــاريع الكــرد بشــكل 
عــام، والمتواجديــن فــي تركيــا منهــم بشــكل خــاص، 
الســورية،  األرض  فــي  عســكريا  دخولهــا  كان  وحيــث 
الدوليــة  الناحيــة  مــن  متعــذرًا  مباشــرة،  وبوحداتهــا 
واالقليميــة، دون مبــرر، رأت فــي اتّهــام وحــدات الحمايــة 
الكرديــة باالرهــاب مبــررا لذلــك الدخــول، مســتعيرة مــن 
 - وملهمتهــا  قائدتهــا   - االميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
منــاورة اســتغال محاربــة االرهــاب )بعــد خلقــه ورعايتــه 
والحتــال  الســوري  الشــعب  علــى  لاعتــداء  طبعــا(، 

ارضــه.
الدولــة  ســوريا  دائمــا  كانــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
عفريــن  فــي  الكرديــة  الحالــة  ان  تعتبــر  والجيــش، 
غيــر طبيعيــة وبحاجــة لمعالجــة خاصــة، تختلــف فــي 

التــي تمــت فيهــا  االســلوب عــن الطريقــة الحاســمة 
معالجــة المجموعــات االرهابيــة فــي الكثيــر مــن المناطق 
ــذه المعالجــة الخاصــة  ــى هــدف ه ــن يبق الســورية، ولك
فــي النهايــة، لمصلحــة معركــة تحريــر كل شــبر مــن 

األرض الســورية، وحيــث كانــت تتقــدم فــي افضليــات 
الجيــش العربــي الســوري، معركــة تحريــر مناطــق اخــرى 
مــن االرهابييــن علــى معركــة تحريــر عفريــن، كانــت 

االخيــرة تنتظــر الوقــت المناســب لذلــك.
توتــر  مــن  اصابهــم  مــا  االتــراك  اصــاب  ان  بعــد 
ــة االعــان األميركــي بتشــكيل جيــش مــن  ــى خلفي عل
األكــراد ومــن مكونــات ســورية اخــرى لحمايــة حــدود 
مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، واعتبارهــم 
ان ذلــك حكمــا ســيكون نقطــة ارتــكاز لحكــم كــردي 
مســتقل فــي ســوريا، وسينســحب حتمــا علــى عفريــن 
ومنبــج، قــرروا )االتــراك( مواجهــة ذلــك المشــروع القاتــل 
لهــم، عبــر مهاجمــة الوحــدات الكرديــة فــي عفريــن دون 
انتظــار موافقــة االميركييــن او غيرهــم، فكانــت عمليــة 
ــن  ــات م ــة مجموع ــا بداي ــي نفذته ــون، والت غصــن الزيت
الفلــك  فــي  يــدورون  وارهابييــن ســوريين  مســلحين 
التركــي، وبدعــم مباشــر مــن اســلحة الطيــران والمدفعية 
ــن  ــذ مباشــر م ــا بتنفي ــل الحق ــة، لتنتق ــات التركي والدباب
الوحــدات العســكرية التركيــة، بعــد ان اظهــر االكــراد فــي 
ــدة  ــى قاع ــتندين عل ــديدة، مس ــة ش ــن مقاوم ــن ع عفري

ــًا. ــة، لوجســتيا وشــعبيا وامني ــة صلب ســورية خلفي
ــروس  ــن ال ــة م ــة الســورية - مدعوم ــا رأت الدول هن
- ان الوقــت اصبــح مناســبا لتنفيــذ منــاورة تــؤدي فــي 
الدولــة  اجهــزة  وعــودة  عفريــن  تحريــر  الــى  النهايــة 

التصعيد األميركي ضد روسيا
غالب قنديل

ــة  ــع األجــواء بلهيــب ســاخن يلفــح الوجــوه فــي موســكو وواشــنطن المســتغرقتين فــي كمي توحــي جمي
ــهد  ــث تش ــي وحي ــد الكون ــى الصعي ــة عل ــية واألمني ــة والسياس ــات االقتصادي ــات والتجاذب ــن التناقض ــرة م واف
ــب  ــتراتيجيتي إدارة ترام ــه باس ــن نفس ــر ع ــذي يعب ــوري ال ــون اإلمبراط ــن الجن ــة م ــدة موج ــات المتح الوالي
األمنيــة والعســكرية اللتيــن وصفتــا روســيا بالعــدو رقــم واحــد إلــى جانــب الصيــن مــع التصنيــف العدائــي المميــز 

لــكل مــن إيــران وكوريــا.
التوتــر والصــراع التناحــري هــو مــا يحكــم عاقــة القوتيــن األعظــم فــي جميــع الملفــات مــن اوكرانيــا إلــى 
ــا وجميــع ملفــات الطاقــة  ــا وإيــران وأفريقي ــا الشــرقية ودول حلــف وارســو الســابقة وكوري التجــاذب حــول اوروب
العالميــة وفــي هــذا المنــاخ يتصاعــد التوتــر بيــن القطبيــن بقــوة حــول ســورية خافــا لموجــات الهلوســة 
والهذيــان التــي شــاعت ســابقا عــن تفاهمــات افتراضيــة بيــن روســيا والواليــات المتحــدة فــي ســورية وحولهــا 
وطغــت معهــا خيــاالت التقاســم ورســم الخطــوط التــي يعممهــا مستنســخو التســويات الســابقة وكذلــك 

ــذ ســبع ســنوات. ــة الســورية وتكســيرها من ــة الوطني ــة إلخضــاع الدول ــة األميركي ــي الحمل متورطــون ف
األســاس المــادي لهــذا الصــراع التناحــري هــو تماثــل المصالح والبنــى االقتصاديــة القاعديــة لإلمبراطوريتين 
ــات  ــر والصراع ــروب والمخاط ــحون بالح ــي المش ــع العالم ــة الواق ــي مقارب ــاف ف ــية واالخت ــة والروس األميركي
ــم  ــى العال ــة عل ــة األحادي ــع تثبيــت الهيمن ــف" بدواف ــة مباشــرة و"مــن الخل ــع األميركي ــا األصاب ــد فيه ــي تمت الت
الــذي تتصــوره موســكو مكانــا مناســبا لمســاكنة ســلمية توالــف بيــن المصالــح المشــتركة بمضمــون إيجابــي 
وفــي ظــل نظــام عالمــي جديــد متعــدد األقطــاب لــن يشــق طريقــه إال علــى انقــاض مــا انشــاته اإلمبراطوريــة 
األميركيــة بالقــوة مــن ســوابق مشــينة باســتيائها علــى األمــم المتحــدة كليــا منــذ انهيــار االتحــاد الســوفيتي 
الــذي أعلنتــه انتصــارا لهــا فــي الحــرب البــاردة الســابقة والمفارقــة ان واشــنطن تواجــه اليــوم منافســة ضاريــة من 
خصــم رأســمالي بــات شــريكا ناشــطا وقويــا فــي األســواق العالميــة للطاقــة والســاح تمامــا كمــا هــي الواليــات 
المتحــدة وهــو يتقــدم بســرعة ويتكامــل مــع الصيــن ومجموعــة البريكــس وإيــران ومنتــدى شــانغهاي ويطــل 

بكامــل  ســورية  مــن 
وديناميكتيــه  قدراتــه 

ــة. الافت
بــاراك  عهــد  منــذ 
واللقــاءات  اوبامــا 
الروســية  األميركيــة 
يســتطع  لــم  العاثــرة 
علــى  المراهنــون 
يقدمــوا  ان  التفاهمــات 
واقعــي  مؤشــر  أي 
ــل  ــي ظ ــا ف ــة عليه للدالل

النهــج األميركــي العدائــي واالســتفزازي لدرجــة فتــح أبــواب الوعيــد بحــرب كونيــة كبــرى بــل إن قســما مــن 
النخبــة األميركيــة الحاكمــة يســتثمر فــي موجــات التصعيــد إلطــاق الترويــج لحمــات غايتهــا تيســير عقــود 
ــاء مشــاريع  ــة وإحي ــث الترســانة النووي ــا تحدي ــي محوره ــة الســاح األميرك ــكارات صناع ــع احت ــة لمجم مغري
ضخمــة كحــرب النجــوم فــي إطــار ســباق التســلح الجديــد مــع روســيا التــي قدمــت مــن ســورية مشــهدا ميدانيــا 
ســاطعا عــن التحديــث التــي أجرتــه لترســانتها العســكرية والصاروخيــة ولقواتهــا الجوفضائيــة والبحريــة التــي 
أبهــرت العالــم فــي دقــة مــا قامــت بــه للقضــاء علــى تجمعــات داعــش وبالدعــم النوعــي الــذي قدمتــه للجيــش 

الســوري. العربــي 
شــيطنة روســيا ورئيســها فاديميــر بوتيــن باتــت الشــغل الشــاغل لإلعــام األميركــي ولمراكــز الدراســات 
واألبحــاث وجميــع المؤشــرات تــدل علــى صــدور أمــر عمليــات إلــى النخبــة اإلمبراطوريــة فــي واشــنطن بمــن 
ــتهداف  ــي اس ــا ف ــع مع ــف الجمي ــث تراص ــب بحي ــد ترام ــة دونال ــى ال عقاني ــاخطين عل ــة الس ــا مجموع فيه
فاديميــر بوتيــن وتبنــي سياســات تصعيديــة ضــد روســيا فــي جميــع المجــاالت والدعــوة إلــى فــرض المزيــد 
ــورة رأي عــام أميركــي جاهــز للتصــدي ألي اعتــراض فــي اإلدارة أو الكونغــرس علــى  مــن العقوبــات عليهــا وبل
مواصلــة هــذا النهــج الــذي دشــنته إدارة اوبامــا فــي الســابق وتابعتــه اإلدارة الحاليــة بصــورة أشــد وضوحــا وقســوة 
ــرار فــي البيــت  ــى مفاصــل الق ــذي يحيطــون بالرئيــس ترامــب ويحكمــون قبضتهــم عل ــراالت ال بفضــل الجن

األبيــض.
فــي هــذا الســياق نفســه نشــر رئيــس مجلــس العاقــات الخارجيــة ريتشــارد هــاس مقــاال عــن الحــرب 
البــاردة الجديــدة وهــو الشــخصية الدبلوماســية والباحــث المعــروف باتزانــه منــذ دعوتــه المبكــرة للخــروج مــن 
ــن  ــور اليمي ــى صق ــه إل ــات توحــي بانضمام ــع روســيا بتوصي ــن الصــراع م ــه ع ــم هــاس بحث ــد خت ــراق وق الع
الجمهــوري عبــر دعوتــه إلــى توســيع نطــاق العقوبــات االقتصاديــة والتصعيــد السياســي والســعي الســتمالة 

القــوى الروســية المناوئــة للرئيــس فاديميــر بوتيــن والتدخــل فــي الشــؤون الروســية الداخليــة.
ــات الرئاســية الروســية  ــدة ومناســبة االنتخاب ــاردة الجدي ــي الحــرب الب ــة والصــراع ف ــج المجابه يســود نه
ســوف تشــهد علــى األرجــح تســارعا فــي العدائيــة األميركيــة خــال األســابيع المقبلــة مــن حيــث اتخــاذ جميــع 
ــات المتحــدة لشــن  ــة والعســكرية االســتفزازية ضــد روســيا وتتأهــب الوالي ــادرات السياســية واالقتصادي المب
اوســع حملــة لشــيطنة الرئيــس بوتيــن وعرقلــة إعــادة انتخابــه لواليــة رئاســية جديــدة عبــر كميــة مــن الملفــات 
األميركيــة المفبركــة عــن القمــع والفســاد واحتــكار الســلطة والثــروة فــي روســيا ومــن المؤكــد ان االســتخبارات 
ــوفيتي وال ســيما فــي  ــذ نهايــة العهــد الس ــي روســيا من ــوة لتحريــك مــن جندتهــم ف األميركيــة تنشــط بق
ــاد  ــع الروســي واصطي ــراق المجتم ــي اخت ــا ف ــي شــهدت انفاشــا اميركي ــة رئاســة بوريــس يلتســين الت حقب
السياســيين وقــادة األحــزاب ورجــال األعمــال الذيــن أحكــم ربطهــم بشــبكة مــن المصالــح الماليــة واالقتصاديــة 

المغريــة بمــؤازرة المجموعــات الصهيونيــة الروســية الناشــطة.

أّكــد الكاتــب والمحلــل السياســي المحامــي  
ــذت  ــورية اتخ ــادة الس ــل  أّن القي ــو فاض ــف أب جوزي
القــرار بتحريــر وتنظيــف منطقــة الغوطــة الشــرقية 
نهائيًــا مــن المســلحين واإلرهابييــن والتكفيرييــن، 
مشــيرًا إلــى أّن هنــاك أكثــر مــن حــّل أمــام هــؤالء، 
ــى ســبيل  ــى أّن طريــق إدلــب مفتوحــة عل ــًا إل الفت
المثــال، كمــا أّن باســتطاعتهم تســليم نفســهم 

ــة الســورية. ــى الدول إل
وفــي حديــث إلــى “الفضائيــة الســورية” ضمــن 
برنامــج “حــوار اليــوم” أدارتــه اإلعاميــة أليســار 
معــا، اعتبــر أبــو فاضــل أّن الغوطــة الشــرقية ال 
عــن  منفصلــة  وكأنّهــا جزيــرة  تبقــى  أن  يمكــن 
كانــت تدعــم  التــي  الــدول  أّن  العالــم، ماحظــًا 
حــدّ  إلــى  عنهــم  اســتغنت  نفســها  اإلرهابييــن 
ــن  ــن هــؤالء اإلرهابيي ــاء م ــد، وأوضــح أّن االنته بعي
فــي  األســد،  بشــار  والرئيــس  لســوريا  انتصــار 
حيــن أّن بقاءهــم هــو شــوكة فــي خاصــرة ســوريا 

األســد. والرئيــس 
بــأّن هــذه  اعتقــاده  أبــو فاضــل عــن  وأعــرب 
الشــوكة متروكــة للمفاوضــات األميركيــة الروســية، 
واإليرانــي  الســوري  الخارجيــة  وزراء  والجتمــاع 
والتركــي والروســي فــي أســتانة، مشــدّدًا علــى أّن 
الســوري اتخــذ قــراره باســترداد أراضيــه، وهــو لــن 

ــك. ــن ذل يتراجــع ع
خبث دي مستورا

فاضــل  أبــو  اســتغرب  ســؤال،  علــى  ورداً 
مقاربــة  فــي  الغــرب  بعــض  لــدى  االزدواجيــة 
األزمــة الســورية، متســائًا عمّــا إذا كانــت المــروءة 
ــي  ــوث الدول ــى المبع ــأة عل ــت فج ــانية هبّ واإلنس
ــه كان  ــف أنّ ســتيفان دي مســتورا، مســتهجنًا كي
التــي  الجرائــم  عــن  الطــرف  يغــضّ  يــزال  وال 
ــون بحــق الشــعب  ــا المســلحون واإلرهابي يرتكبه
الســوري، الفتــًا إلــى أّن دي مســتورا يوحــي لــه 

بالخبــث.
عــن  فاضــل  أبــو  أعــرب  ســؤال،  علــى  ورداً 
اعتقــاده بــأّن األميركييــن ال يريــدون حربــًا فــي 
المنطقــة فــي هــذه المرحلــة، مشــيرًا إلــى أنّــه لــو 
كان هنــاك قــرار أميركــي بذلــك لحصلــت الحــرب، 
مشــّككًا بمــا يُحكــى عــن أّن الرئيــس الروســي 
الحــرب بعــد  الــذي منــع  فاديميــر بوتيــن هــو 

التوتــر الحــدودي األخيــر.
تنسيق الحكومتين واجب

أّن  آخــر،  ســؤال  علــى  ردًا  فاضــل،  أبــو  ورأى 
وزيــر الخارجيــة األميركــي أتــى إلــى لبنــان بســبب 
اهلل، مشــيرًا  وحــزب  النفــط  أمريــن همــا قضيــة 
أحــد  كان  لمــا  األمريــن  هذيــن  لــوال  أنّــه  إلــى 
ليعيــر لبنــان اهتمامــه، وتحــدّث عــن تــوازن رعــب 
ــع عشــر  ــوى الراب ــان إن شــاءت ق حقيقــي فــي لبن
مــن آذار أو رفضــت، وإن شــاءت جماعــة الســفارة 

األميركيــة أو رفضــت.
وأكــد أبــو فاضــل أّن الجيــش اللبنانــي قــوي 

القــوى  وكذلــك  جــداً، 
األمنيــة تُرَفــع لهــا القبعــة، 
وهــي التــي تعمــل ليــًا 
أن  دون  مــن  نهــاراً، 
التــي  األزمــة  ننســى 
النازحــون  بهــا  تســبّب 
الســوريون الذيــن لجــأوا 
يفــوق  بمــا  لبنــان  إلــى 
بأضعــاف قدرتــه وطاقتــه 
وشــدّد  االســتيعابية. 
حصــول  وجــوب  علــى 

الســورية  اللبنانيــة  الحكومتيــن  بيــن  تنســيق 
رئيــس  أّن  إلــى  ولفــت  الملــف،  هــذا  لمعالجــة 
جبــران  الخارجيــة  وزيــر  اللبنانيــة  الدبلوماســية 
باســيل نشــط، وهــو يقــول ال لألميركــي، وهــذا أمــر 

عليــه. ويُبنــى  جيّــد 
ثكنة عسكرية في مقابل إيران؟

ولــي  أّن  أبــو فاضــل  آخــر، رأى  وفــي ســياٍق 
ــو  ــن ســلمان ه ــد ب ــر محم ــد الســعودي األمي العه
ــي الســعودية،  ــوم ف ــة الحكــم الي ــذي يســتلم دف ال
معتبــرًا أنّــه كالفيــل فــي قاعــة زجاجيــة كيفمــا 
تلفــت يحّطــم، مذّكــراً بمــا أســماها حادثــة “خطــف” 
رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري وإجبــاره علــى 

االســتقالة مــن داخــل الســعودية.
ــعودية  ــأّن الس ــليم ب ــل التس ــو فاض ــض أب ورف
عــن  واألســلحة  األمــوال  وتمنــع  اآلن  ســتهدأ 
المســلحين، مشــيرًا إلــى أّن الســعودية وقطــر همــا 
اللتــان موّلتــا المســلحين، مســتعبدا أن يتوقــف 
التمويــل الســعودي فــي هــذه المرحلــة، ملمّحًــا 
إلــى إمكانيــة أن يتقلــص حجــم هــذا التمويــل، 
ولكنــه لــن يتوقــف بشــكٍل كامــل، خصوصًــا أّن بــن 
ــه  ــي وج ــكرية ف ــة عس ــاء ثكن ــوم بإنش ــلمان يق س

ــران. إي

ترامب يريد الدخول إلى إيران
ورداً علــى ســؤال، أشــار أبــو فاضــل إلــى أّن 
هــدف الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب األساســي 
الدخــول إلــى الداخــل اإليرانــي واإلشــراف علــى 
ــات حقــوق  ــاء مــا يســمى بجمعي ــات وإحي االنتخاب
أمــام  اإلنســان، لكــنّ اإليرانييــن يقفــون حائــًا 
ــو  ــي ه ــى أّن االتحــاد األوروب ــت إل ــه، ولف مخططات
الــذي يقــف بيــن ترامــب وإيــران، كونــه يرفــض 
إلغــاء االتفــاق النــووي، إضافــة إلــى الدعــم الروســي 

ــران. ــن إلي ــر بوتي ــس فاديمي ــال الرئي ــن خ م
وأشــار أبــو فاضــل، مــن جهــة ثانيــة، إلــى أّن 
محمــد بــن ســلمان يســعى إلقامــة ثكنــة عســكرية 
أّن  ســؤال  علــى  ردًا  موضحًــا  الســعودية،  فــي 
الســعوديّ يســّلح نفســه لمواجهــة إيــران، إال أنّــه 
اســتبعد حصــول حــرٍب إقليميــة فــي هــذه المرحلــة، 
ــى  ــًا إل ــة، الفت ــى أّن فكــرة الحــرب مؤجّل مشــيرًا إل
أن ال مصلحــة ألحــد فــي الحــرب اليــوم، وبالتحديــد 
الجيــوش  إلهــاء  يتــمّ  وقــت  فــي  لـ"اســرائيل"، 

العربيــة األساســية بالصراعــات الداخليــة.
العملية العسكرية لن تتوقف

ــة  ــو فاضــل أّن العملي ــد أب ــى ســؤال، أك ورداً عل
العســكرية فــي الغوطــة وفــي غيرهــا لــن تتوقــف، 
ولكنّهــا قــد تأخــذ بعــض الوقــت، مشــيرًا إلــى أنّــه 
إذا لــم تحصــل تســوية مــع المســلحين ســوف 
للوقــت،  تحتــاج  ولكنهــا  عليهــم،  الحــرب  تبــدأ 
ــوم األول  ــذ الي ــوب كان من ــى أّن المطل مشــدّدًا عل
وال يــزال ضــرب موقــع ســوريا ودورهــا فــي المنطقــة.
ــى ســؤال، القــول إّن  ــو فاضــل، ردًا عل وجــدّد أب
الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان ســلطان ال 
ــي  ــه رجــل إخوان ــى أنّ ــام، مشــيرًا إل ينقصــه إال هي
ــا يبحــث عــن  يتصــرف وفــق مصالحــه، وهــو دائمً

عــدو خارجــي لتركيــا لكــي يرتــاح فــي الداخــل، 
الفتــًا إلــى أّن النمــوذج التركــي ال يســير إال كمــا 
كتبــه مصطفــى كمــال أتاتــورك، مشــدّدًا علــى 
إلــى  تركيــا  تحويــل  يســتطيع  ال  إردوغــان  أّن 
ــو كان يســعى الســتعادة أمجــاد  ــة، ول ــة إخواني دول

العثمانيــة. الســلطنة 
القيادات الكردية أخطأ

وإذ رأى أبــو فاضــل أّن إردوغــان هــو رئيــس 
اإلخــوان المســلمين اليــوم فــي المنطقــة، اعتبــر 
العديــد مــن  فــي  الكرديــة أخطــأت  القيــادات  أّن 
تخضــع  الكرديــة  الدولــة  أّن  موضحًــا  األماكــن، 
للمــزاج العالمــي، ومــن ثــم تخضــع للمــزاج التركــي 
والســوري واإليرانــي والعراقــي، مشــدّدًا علــى أّن 
ــى  ــن داخــل النســيج الســوري، وعل ــراد هــم م األك
ــة  ــا بتصــرف الدول ــوا نفســهم كليً ــراد أن يضع األك

الســورية، القــادرة هــي علــى حمايتهــم.
ورأى أبــو فاضــل أن ال أحــد يعتبــر إردوغــان 
حليفــًا لــه، مشــيرًا إلــى أّن األميركييــن يســتطيعون 
إنهــاء دوره إن أرادوا، الفتــًا إلــى أّن إردوغــان يفتــح 
الجبهــات مــع الجميــع ثــمّ يرمّمهــا ثــمّ يعيــد 
فتحهــا، وهــو يتحــرّك وفــق مصالــح األميركييــن، 
وهــم كمــا نصّبــوه يســتطيعون وضــع حــد لــه، كمــا 
ــن  ــم الســابقين، وم ــن حلفائه ــر م ــع الكثي ــوا م فعل
بينهــم مثــًا الرئيــس المصــري المخلــوع حســني 
ــي  ــر القذاف ــي الراحــل معم ــس الليب ــارك والرئي مب

ــم. وغيره
قضية الغوطة تحتاج لوقت

ورداً علــى ســؤال، لفــت أبــو فاضــل إلــى أّن 
إصــرار الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اســتعادة 
الغوطــة  أّن قضيــة  القــوة، ورأى  أراضيهــا يعطيهــا 
الشــرقية تحتــاج لبعــض الوقــت، وهــي لــن تنتهــي 
بخمــس دقائــق أو خمســة أيــام أو عشــرة أيــام، 
وأشــار إلــى أننــا سنشــهد بدايــة الحــل السياســي 
ــن  ــي أســتانة، لك ــد المفاوضــات ف ــد 16 آذار موع بع
قبــل ذلــك ســنكون أمــام فصــل جديــد مــن التوتــر 

العســكري.
ورأى أبــو فاضــل أّن التركــي يريــد ضمانــات 
ــة، وهــذا هــو مــا  ــأن ال يذهــب األكــراد إلقامــة دول ب
يهــمّ التركــي، وهــو مــا يريــد مــن الدولــة الســورية 
أن تضبــط األكــراد، وهــو قــد يذهــب لحــوار مــع 

الســوري فــي نهايــة المطــاف.

اوقات الشام

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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الفصــل بيــن اإلعــان األميركــي عــن  ال يمكــن 
جعــل موعــد نقــل الســفارة األميركيــة إلــى القــدس فــي 
ذكــرى اغتصــاب فلســطين هــذا العــام بعــد أقــّل مــن 
ــف  ــة الحل ــاس األميركــي لمتان ــة شــهور، عــن القي ثاث
وحكومــات  و»إســرائيل«  أميــركا  بيــن  تشــّكل  الــذي 
واإلمــارات،  الســعودية  وخصوصــًا  الفارســي  الخليــج 
القــرار  الحلــف لتحمّــل تبعــات هــذا  وجهوزيــة هــذا 
ــن  ــا أعل ــنوات، كم ــد س ــررًا بع ــذي كان مق ــي، ال اإلجرائ
وزيــر الخارجيــة األميركــي ريكــس تيلرســون مــع إعــان 
رئيســه دونالــد ترامــب التوقيــع علــى قــرار النقــل، لكــن 
الســعودية وشــركاءها فــي الخليــج ال يشــكلون ضمانــة 
كافيــة المتصــاص نتائــج هــذا التطــوّر االســتفزازي الــذي 
بــدا بوضــوح أّن ســاحة التصــدّي لــه ال تــزال فلســطين، 
دون أن تظهــر عامــات غضــب عربــي شــعبي كافيــة 
للجــم الحكومــات عــن اندفاعهــا وراء األميركــي بــا 

حســاب أو دفعهــا للتحــرّك فــي مواجهتــه .
لتحريــك  المقاومــة  محــور  مبــادرة  باســتثناء   –
الــذي  واليمــن  وإيــران،  والعــراق  لبنــان  فــي  شــارعه 
الطائــرات  قصــف  تحــت  الشــعبية  خرجــت حشــوده 
الســعودية تنتصــر لفلســطين، فيمــا بــدت فلســطين 
وحيــدة عربيــًا، حيــث فاضــت ردود األفعــال فــي عواصــم 
العالــم  شــهدها  التــي  تلــك  عــن  اإلســامي  العالــم 
العربــي، وبعــض عواصــم الغــرب، بمــا جعــل واشــنطن 

ــد بلغــت  ــة ترويــض الشــارع العربــي ق ــأّن عملي ــق ب تث
مراحــل متقدّمــة لجعلــه ممســوكًا مــن الحكومــات مــن 
جهــة، وواقعــًا تحــت تأثيــر حبــوب الهلوســة التــي حُقِــن 
المذهبيــة  والعصبيــة  إيــران  مــع  الصــراع  بدفــع  بهــا 
ــة  ــة بحجــم وقدســية القضي ــى قضي ــدّم عل لمــكان يتق
الفلســطينية ومــا تثيــره القــدس مــن مشــاعر وانفعاالت.

ــان،  ــًا وسياســيًا تشــّكل مصــر بيضــة القب – تاريخي
فتاريخيــًا هــي الشــارع العربــي وغيــاب الشــارع المصــري 
ــة إعــان القــدس عاصمــة لـ»إســرائيل« كان  عــن قضي
الفتــًا، وتاريخيــًا مصــر هــي القــوة العربيــة السياســية 
الوازنــة دوليــًا، وعربيــًا وإســامياً، رغــم مــا يبــدو فــي 
الظاهــر مــن مكانــة متقدّمــة للســعودية لــم تتحقــق 
إال بســبب ارتضــاء مصــر التراجــع للخلــف، وتســليم 
التنــازل  قضيــة  قالــت  كمــا  للســعودية،  القيــادة  رايــة 
للســعودية  وصنافيــر  تيــران  جــزر  عــن  المصــري 
الجــزر  بــأّن  قــال  مَــن  لــكّل  الســلطات  وماحقــة 
مصريــة، فــي تصــرف الفــت للنظــر ومثيــر للتعجّــب. 
وسياســيًا تشــكل مصــر الجــوار المباشــر لفلســطين 
علــى حــدود مفتوحــة مــع قطــاع غــزة، حيــث خــزان 
ــر  ــم مصــر بالكثي ــث تتحّك ــة الفلســطينية، وحي المقاوم
مــن مفاتيــح الموقــف الفلســطيني وقــوة حضــوره بوجــه 
ثقــل  عبــر  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  مشــاريع 
تأثيرهــا الجغرافــي واالقتصــادي واألمنــي والديمغرافــي.

– خافــًا لكثيــر مــن اآلمــال التــي رســمت علــى 
مرحلــة مــا بعــد األخــوان المســلمين فــي مصــر، ودور 
الجيــش فــي ردّ االعتبــار لمكانــة مصــر فــي القضايــا 
العربيــة، يبــدو الحكــم فــي مصــر مندفعــًا بقــوة مصلحــة 
ســلطوية صرفــة بتعديــل الدســتور لتأميــن واليــات غيــر 
محــدّدة للرئيــس، مســتعدّاً لتقديــم مــا يلــزم للحصــول 
علــى دعــم واشــنطن والريــاض كعاصمتيــن قادرتيــن 
والمخابــرات  المــال  مفاتيــح  وتملــكان  العرقلــة  علــى 
إلســناد قــوى االعتــراض وإثــارة الضجيــج، ويبــدو الثمــن 
واضحــًا للســماح بقمــع كّل صــوت احتجــاج وصرخــة 
والدولــي  اإلقليمــي  القــرار  تســليم  وهــو  اعتــراض، 
لواشــنطن، خصوصــًا بمــا يخــصّ القضيــة الفلســطينية 
مســتغرَب  اقتصــادي  لتطبيــع  المبــادرة  حــدّ  حتــى 
فــي صفقــة الغــاز التــي يتباهــى بهــا رئيــس حكومــة 
االحتــال بنياميــن نتنياهــو، وبالتــوازي تســليم القيــادة 

العربيــة للســعودية.
قــرار  يختزنهمــا  اللــذان  والتحــدي  االســتفزاز   –
ــدس، يطــرح  ــى الق ــة إل ــل الســفارة األميركي ــت نق توقي
المشــرق  فــي  معهــم  ومَــن  الفلســطينيين،  علــى 
ــى  ــال توضــع عل ــرب، مســؤولية التحــرّك دون آم والمغ
شــارع عربــي جــارف، أو علــى موقــف رســمي جــادّ، 
ــاب. ــارج الحس ــر خ ــج ومص ــًا أّن الخلي ــار ثابت ــا ص بعدم
الشرق الجديد

القيادة السورية اتخذت القرار بتحرير الغوطة الشرقية

هل تكون تجربة عفرين عبرة لجميع أكراد سوريا؟
شارل أبي نادر

العســكرية واالمنيــة اليهــا، مــن خــال االســتفادة مــن 
الورطــة التــي دخــل فيهــا االتــراك، وذلــك بعــد ان فشــلوا 
فــي تحقيــق اي هــدف لــه قيمــة عســكرية واســتراتيجية 
ــى  ــن، باســتثناء الدخــول الخجــول ال فــي منطقــة عفري
ــا  ــن عنه ــد رأى المدافعي ــة، كان ق ــدات حدودي ــع وبل مواق

ــا. ــادة انتشــارهم عليه ــي اع ــة ف مصلحــة ميداني
وقــد جــاءت المنــاورة الســورية حاســمة، حقــق مــن 
خالهــا الجيــش العربــي الســوري، دخــوال فاعــا فــي 
عفريــن، نفــذه فــي المرحلــة االولــى، متجــاوزا بعــض 
ــر وحــدات شــعبية،  ــة - عب ــة والتركي ــدات اإلقليمي التقيي
ــي اســلوب  ــه العســكرية ف ــن منظومت ــدة ع ليســت بعي
ــو  ــا ه ــزام، وه ــدرة وااللت ــي الق ــليح وف ــي التس ــال وف القت
ــة  ــة الثانيــة بقواتــه العســكرية الفاعل اليــوم ينفــذ المرحل
التــي اصبحــت تنتشــر فــي المواقــع الحدودية االساســية، 
ــع المواقــع العســكرية مــن  وهــي تســتعد الســتام جمي
وحــدات الحمايــة الكرديــة، واصبحــت جاهــزة لإلنخــراط 

ــل. ــي بشــكل كام ــدوان الترك ــة الع مباشــرة بمواجه
لقــد تحقــق مــن تجربــة عفريــن االخيــرة الكثيــر 
مــن االهــداف الحيويــة واالســتراتيجية، والتــي يجــب 
مكونــات  لجميــع  درســا  واعتبارهــا  عندهــا  التوقــف 
وهــذه  منهــم،  لاكــراد  وخاصــة  الســوري،  الشــعب 

هــي: االهــداف 
- لقــد تبيــن ان الواليــات المتحــدة االميركيــة ال 
تــرى فــي االكــراد الســوريين اكثــر مــن وســيلة عســكرية 
والتــي  االرض،  علــى  الميدانيــة  اهدافهــا  فيهــا  تنفــذ 
تتمثــل بإعاقــة تقــدم الجيــش العربــي الســوري وحلفائــه 
الجغرافيــا  كامــل  تحريــر  فــي  المقاومــة  محــور  فــي 
الســورية، وهــي ) الواليــات المتحــة االميركيــة( مســتعدة 
للتخلــي عــن هــؤالء فــي ايــة لحظــة ورميهــم، والدليــل 
الحســي مــا جــرى فــي عفريــن مــن غــض نظــر او مــن 
ــر  ــة تعتب ــى منطق ــداء عل ــراك باالعت تواطــؤ، ســمح لات

ــاز. ــروع بامتي ــداف والمش ــوى وااله ــة اله كردي
- لقــد اثبــت الجيــش العربــي الســوري، ومــن ورائــه 
لحمايــة  دائمــا  جاهــزة  االخيــرة  ان  الســورية،  الدولــة 
ابنائهــا ومســاعدتهم للعــودة الــى حضــن الوطــن الــذي 
اليائســة  محاوالتهــم  عــن  بمعــزل  للجميــع،  يتســع 
والفارغــة لانفصــال غيــر الممكــن والمســتحيل، فــي 
ااّل  تاريخيــا  تكــن  لــم  ودوليــة  اقليميــة  ظــروف  ظــل 

ــه. ــة ل معارض
واخيــرا.. هــل يتعــظ االكــراد الســوريين فــي كل 
مــن  وينســحبون  خاصــة،  الشــرق  وفــي  المناطــق 
اللعبــة االميركيــة القــذرة التــي تقــوم علــى اســتغالهم 
وتمزيقهــم، ويعــودون الــى مؤسســات الدولــة الراعيــة 
الحقيقيــة لكافــة مكونــات الوطــن الســوري، ويحفظــون 
ومجتمعهــم  ومصالحهــم  وبلدهــم  تاريخهــم  بذلــك 
وخصوصيتهــم التــي، ال تُؤَمَــن وال تَقــوى ااّل فــي ظــل 
ــى  ــم مُصــرّون عل الســلطة الســورية الشــرعية؟ ام انه
ــاع  ــم اال الفشــل والضي ــق له ــن تحق ــة ل االنخــراط بلعب

والهزيمــة؟

ترامب يضمن السعودية فماذا عن مصر؟


