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ــن وســيلة  ــًا البحــث ع ــدو دوم ــادة الع تســعى قي
ــا مــن خــوض حــرب ناجحــة ضــد حــزب اهلل.  تمّكنه
ويبــدو أنهــا تعتقــد أن الحــّل األفضــل هــو فــي الســعي 
إلــى تطويقــه بحيــث ال يتمّكــن مــن اســتخدام قدراته 
ــة ــــ أكيــدة ــــ بيــن الطرفيــن. ويــرى  فــي حــرب مقبل
العــدو فــي عــدم تمكيــن حــزب اهلل مــن اســتخدام 
الصاروخيــة  بنيتــه  وخصوصــًا  القتاليــة،  قدراتــه 
الوســيلة الوحيــدة الناجعــة. لكــن هــذه االســتراتيجية 

ــة. ــى خطــوات عملي ــاج إل تحت
"حلــف  باشــر  قــد  وهــا 
مــن  المكــوّن  الشــر" 
الواليــات المتحــدة األميركيــة 
والســعودية،  و"إســرائيل" 
تنفيذهــا  علــى  بالعمــل 
ممكنــة.  ســرعة  بأقصــى 
ــه  ــه خطوات وضمــن ســياق ل

ليــة: لتا ا
ــن  ــراق م ــراج الع أواًل، إخ

ــة ــور المقاوم مح
الحثيــث  العمــل  بــدأ 

علــى إخــراج العــراق مــن محــور المقاومــة عبــر وســائل 
عــدة، أهمهــا تقســيم العــراق وإنشــاء كيانــات طائفيــة 
إيــران.  عــن  العراقيــة  القــوى  وإبعــاد  فيــه،  وقوميــة 
وبــادرت الســعودية إلــى االنفتــاح علــى بعــض القــوى 
الشــيعية األساســية إلبعادهــا عــن إيــران، أو جعلهــا 
فــي الحــد األدنــى، فــي منطقــة وســطية بينهــا وبيــن 
إيــران، برغــم معرفتهــا أن العراقييــن، والشــيعة منهــم 
المقاومــة  إيــران ومحــور  مــع  يتعاطــون  بالتحديــد، 
كشــريك أساســي لهــم فــي حربهــم ضــد "داعــش"، 
إاّل أن الريــاض تحــاول اللعــب علــى الوتــر القومــي فــي 
ــي  ــث ف ــدأ الحدي ــواٍز، ب ــى خــط م ــذا المجــال. وعل ه
اإلعــالم الســعودي عــن رغبــة ســنّة العــراق فــي قيــام 
كيــان مســتقل لهــم، مــن دون األخــذ بعيــن االعتبــار 
دور المرجعيــة الشــيعية فــي النجــف والوقــف الســني، 

ــراق. المتمســكين بوحــدة الع
دعــم  بمهمــة  قامــت  جهتهــا  مــن  "إســرائيل" 
إحــراج  لعــدم  علنــي  بشــكل  كردســتان  اســتفتاء 
ــة  ــراف العراقي واشــنطن والســعودية. وأصبحــت األط
الشــيعية التــي انفتحــت الســعودية عليهــا فــي موقــف 
حــرج، فمــن جهــة هــي ال تــرى مصلحــة لهــا فــي 
معــاداة الســعودية، ومــن جهــة أخــرى، فــإن المشــكلة 
فــي كــون الســكوت ســيتحول دعمــًا لتقســيم العــراق.

ــوم  ــردي مدع ــان ك ــام كي ــراق وقي ــيم الع إن تقس
ــا  مــن "محــور الشــر"، يعنــي إلهــاء ايــران ومعهــا تركي

وســوريا بحــرب طويلــة مــع هــذا الكيــان الجديــد، 
ضــد  منصبــًا  اإليرانــي  الجهــد  يكــون  أن  وبــدل 
"إســرائيل"، ســيكون مضطــرًا لالســتنفار الدائــم بوجه 
الكيــان الكــردي الــذي يلعــب داخــل بيتــه، نظــرًا لوجود 
جــزء كبيــر مــن األكــراد فــي إيــران. وكذلــك فــإن وجــود 
كيــان طائفــي فــي غــرب العــراق، وتديــره الســعودية، 
ــه فصــل حكومــة  باســم أهــل الســنة، ســتكون مهمت
بغــداد عــن ســوريا، مــا يجعــل الحكومــة الســورية 
ــرقية،  ــا الش ــى حدوده ــة عل ــرب مفتوح ــة ح ــي حال ف

مــا يشــغل دمشــق أكثــر مــن الوضــع الراهــن ويبعدهــا 
عــن تأديــة دورهــا فــي أيّ حــرب تشــنّها "إســرائيل" 

ــان. ضــد لبن
ثانيًا، إلغاء االتفاق النووي ومفاعيله على إيران

الخطــوة الثانيــة التــي يعمــل عليهــا "محــور الشــر" 
إيــران،  مــع  النــووي  االتفــاق  إللغــاء  الســعي  هــي 
والعــودة إلــى الحصــار والعقوبــات لعــزل إيــران ودفعهــا 
لالهتمــام بمشــاكلها االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى أعبــاء 

ــة. الجبهــة الكردي
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  أن  الواضــح  ومــن 
ترامــب يســعى جاهــداً إللغــاء هــذا االتفــاق، وهــو 
ــران، متجــاوزًا كّل  ــى إي ــات عل يحضــر لسلســلة عقوب
اعتراضــات الــدول الخمــس التــي لــن تســتطيع حتمــًا 

الوقــوف بوجهــه، وستســير معــه ولــو مرغمــة. 
ثالثــًا، إضعــاف ســوريا بعــد انتصــار الحكومــة علــى 

اإلرهاب
تعمــل  اإلرهــاب،  علــى  رهانهــا  فشــل  بعــد 
واشــنطن فــي ســوريا علــى أمريــن، األوّل يتعّلــق 
علــى  وتشــجيعهم  الســوريين  األكــراد  بتمكيــن 
االنخــراط فــي الدولــة الكرديــة وإبعادهــم عــن النظــام 
النظــام  ضــد  وتحريضهــم  عنــوة  ولــو  ســوريا  فــي 
والحكومــة، ثانيــًا تعمــل بقــوة إلدخــال المعارضيــن 
إلــى الســلطة، عنــد إتمــام التســوية، ليكونــوا أدواتهــا 
قــرار يمكــن للحكومــة الســورية أن  فــي منــع أيّ 

اإلمام السيستاني سيد المقاومة ومحطم مشاريع التقسيم
ثامر الحجامي

 حيــن جــاءت ســاعة الصفــر، وأريــد للعالــم أن تتغيــر موازينــه وترســم خرائــط جديــدة غيــر معهــودة، 
ويســتبدل الطغيــان بطغيــان جديــد وأشــد، وتغييــر الوجــوه الحاكمــة بممثليــن جــدد يــؤدون مشــاهد جديــدة فــي 
العمالــة والظلــم والطاعــة لــدول االســتكبار، ويكملــون مــا يريــده االســتعمار مــن تقســيم المقســم وســرقة ثــروات 
األمــة والهيمنــة علــى مقدراتهــا، وإيهــام حــركات التحــرر والطبقــات المظلومــة، بــان مــا يجــري هــو لمصلحتهــم 

وإنقاذهــم ممــا هــم فيــه.
والشــرق  العالــم  قلــب  مــن  البدايــة  فكانــت   
الدومينــو،  األوســط إلســقاط أول حجــر فــي لعبــة 
فــكان الهجــوم علــى العــراق عــام 2003 واحتاللــه بصــورة 
مباشــرة، ليكــون مركــزا للتغييــر والشــروع فــي رســم 
خرائــط جديــدة جغرافيــة وسياســية، ورفــع الســتار 
عــن الفصــل األول مــن المســرحية التــي مــا تــزال 
أحداثهــا مســتمرة الــى اليــوم، فتــارة تصبــح تراجيديــة 
مــن  الكثيــر  اســتبدال  شــهدت  كوميديــة  وتــارة 
الممثليــن، فــكان األول طاغيــة العــراق تبعــه مجنــون 
ليبيــا وكومبــارس مصــر، وفوضــى واقتتــال فــي تونــس 

ــدان المجــاورة وإرهــاب يضــرب فــي دول العالــم كافــة. واليمــن وحــرب مســتعرة فــي ســوريا، وفوضــى فــي البل
ــم تكــن  ــة ل ــره، وحوائــط الصــد تجــاه المخططــات االمبريالي ــة مختلفــة عــن غي فــي العــراق كانــت المعادل
ــذا  ــى ه ــن الســيطرة عل ــه م ــح ل ــا كان يطم ــل، وم ــا مخططــات المحت ــة تكســرت عليه ــت صلب ــل كان هشــة، ب
البلــد وتنفيــذ أجنداتــه الخاصــة ومآربــه الخبيثــة، التــي بدأهــا بعــد االحتــالل المباشــر وبســط نفــوذه علــى ارض 
العــراق، فكانــت محاولتــه األولــى عــام 2005 بفــرض دســتور عراقــي، عــن طريــق تشــكيل مجلــس لكتابتــه يقــوم 
ــات فــي تعييــن  ــأي صالحي ــزل مــن الســيد العظيــم : “إنكــم ال تتمتعــون ب ــرد المزل ــكان ال ــه، ف بتعييــن أعضائ
أعضــاء مجلــس كتابــة الدســتور، والبــد مــن إجــراء انتخابــات عامــة يختــار فيهــا العراقيــون مــن يمثلــه لكتابتــه، 
ثــم يجــري التصويــت عليــه مــن قبــل الشــعب العراقــي ”  فــكان االنتصــار األول فــي المواجهــة المباشــرة بيــن 

المرجعيــة وقــوات االحتــالل، التــي لــم تألــوا جهــدا ومازالــت فــي تشــويه صورتهــا وإبعادهــا عــن الجمهــور.
لكــن االحتــالل لــم يقــف عنــد هــذا الحــد، ومــا لــم يتحقــق علــى الــورق مــن تقســيم للعــراق وتفريــق بيــن 
ــات الشــعب  ــي بيــن مكون ــال الداخل ــارة الفتــن الطائفيــة واالقتت ــع، بإث ــى ارض الواق طوائفــه، حــاول تحقيقــه عل
ــام  ــي ســامراء ع ــن العســكريين ف ــدي اإلمامي ــر مرق ــي تفجي ــه الشــريرة ف ــالل أدوات ــي، فاســتخدم االحت العراق
2006، الذيــن لهمــا قدســية كبيــرة عنــد الشــيعة، وكل أملــه إشــعال نــار الطائفيــة التــي كادت أن تحــرق األخضــر 
واليابــس، وتهــوي بالبــالد الــى المجهــول لــوال كلمــة جــاءت مــن النجــف، تدعــو الــى ضبــط النفــس وعــدم اتخــاذ 
إجــراءات تــؤدي الــى أحــداث فتنــة طائفيــة يريدهــا مــن نفــذ التفجيــر، فكانــت مقولــة اإلمــام السيســتاني الشــهيرة 
” الســنة  هــم أنفســنا”، هــي المــاء الــذي اخمــد النــار ووأد الفتنــة فــي مهدهــا، واحــرق قلــوب المحتليــن وأذنابهــم 

وأجهــض مخططاتهــم، ومــرة أخــرى عــاد االســتكبار العالمــي يجــر ذيــول الخيبــة والخســران.
 ومــا إن تنتهــي أزمــة حتــى تأتــي أخــرى اشــد منهــا وأعتــى، وهــذه المــرة كانــت االســتعانة بجيــوش اإلرهــاب 
ومجاميــع التكفيــر وشــذاذ اآلفــاق، التــي تــم جلبهــا مــن كافــة بقــاع العالــم مجهــزة بكافــة صنــوف األســلحة الفتاكة، 
مدعومــة باألمــوال واإلعــالم المغــرض، مــأ قلوبهــا الحقــد ونزعــت منهــا اإلنســانية، ال تفــرق بيــن الرضيــع والمــرأة 
والشــيخ، تســترق النســاء وتســتعبد األطفــال، اجتاحــت العــراق مــن الموصــل حتــى وصلــت أطــراف بغــداد، فبلغــت 
القلــوب الحناجــر وســعير نارهــا كاد يحــرق البــالد، ودول االســتكبار فرحــة بمــا يجــري وهــي تــرى أحالمهــا علــى 
وشــك أن تتحقــق، فانبــرى لهــا الســيد العظيــم مــرة أخــرى، وأعلــن فتــوى الجهــاد الكفائــي ضــد مجاميــع اإلرهــاب 
وزمــر التكفيــر، فماجــت األرض بحشــود المجاهديــن وتزينــت الســماء بنيــران بنادقهــم، فأبيــدت زمــر المــوت 

وتحــررت البــالد وردت الســبايا، وتكســر قــرن اإلرهــاب وداعميــه مــرة أخــرى بصخــرة المرجعيــة.
ــدة  ــة جدي ــدة للتقســيم، مســتخدما ورق ــا مشــروع جدي ــر لن ــى ظه ــكاد تنتهــي صفحــة داعــش؛ حت ــا ت  وم
ــي  ــة ف ــاء داعــش، وال غراب ــر بإنته ــه كان ينتظــر ســاعة الصف ــة، وكأن ــر اســتخدام الســالح والحــرب الطائفي غي
ــرة  ــذه الم ــكان ه ــة، ف ــه االنفصالي ــرت أدوات ــددت التســميات وتغي ــو نفســه، وإن تع ــك فصاحــب المشــروع ه ذل
مســعود البرزانــي بديــال عــن داعــش، شــاهرا ســالح االنفصــال عــن العــراق عــن طريــق اســتفتاء بائــس ليــس 
لــه أســاس قانونــي أو دســتوري، ال يبتغــي منــه إال مصالحــه الشــخصية والحزبيــة واالســتمرار بســرقة اإلقليــم 
ــام السيســتاني  ــرى اإلم ــراق، فإنب ــد تقســيم الع ــت تري ــت ومازال ــي كان ــا الت ــات ذاته ــه، مســتعينا بالجه وثروات
لهــذا االســتفتاء وأعلنهــا صريحــة واضحــة، إنــه ضــد االنفصــال وعلــى األكــراد العــودة الــى المســار الدســتوري فــي 
عالقتهــم مــع الحكومــة االتحاديــة، فكانــت الضربــة التــي قصمــت ظهــر المطبليــن لمشــروع االســتفتاء، وأعلنــت 

إن العــراق ســيبقى موحــدا مــن شــماله الــى جنوبــه، رغمــا علــى مشــاريع التقســيم التــي تهــدده كل حيــن.
 ولنــا إن نتصــور العــراق مــن دون أن يكــون فيــه الســيد السيســتاني، حافظــا للوحــدة وجامعــا للكلمــة، 
حطــم مشــاريع التقســيم  وهــزم الطواغيــت وبــدد أحالمهــم، مطفــئ نــار الفتــن أينمــا حلــت قــارب بيــن القلــوب 
وألــف بيــن النفــوس، كل ذلــك وهــو يجلــس علــى فــراش بســيط فــي بيــت مؤجــر فــي النجــف األشــرف، لكنــه 
ينبــض بالحكمــة واإللهــام ولــن تضــره أقــوال المتخرصيــن وســهام الكذابيــن، وســيبقى جبــال أشــم التنالــه ريــاح 

المعتديــن.

المغاربــة  المحاميــن  مــن  كوكبــة  تقدمــت 
الناشــطين سياســيا وحقوقيــا بطلــب رســمي لــدى 
الحــرب  وزيــر  اعتقــال  الربــاط  فــي  العــام  النائــب 
اإلســرائيلي الســابق عميــر بيريتــز الموجــود حاليــا فــي 
ــاء علــى دعــوى ســابقة تقدمــوا بهــا  المغــرب، وذلــك بن

فــي آب/أغســطس 2012 خــالل 
علــى  اإلســرائيلي  الهجــوم 
قطــاع غــزة ومــا نتــج عنهــا مــن 
الفلســطينيين. ضــد  مجــازر 

القضائيــة  الســلطات 
المغربيــة، بنــاء علــى الدعــوى 
يفتــرض  كان  المذكــورة، 
بهــا أن تلقــي القبــض علــى 
بيريتــز عنــد دخولــه األراضــي 
ــاذ  ــك اتخ ــل ذل ــة، وقب المغربي
القضائيــة  اإلجــراءات  كل 

مــن  التحريــات  وإجــراء  البحــث  فتــح  مــن  المعتــادة 
قبــل األجهــزة األمنيــة واتخــاذ التدابيــر التــي تســتلزمها 
"خطــورة األفعــال وخطــورة المجــرم الــذي ارتكبهــا"، كمــا 

العــام. للنائــب  مذكرتهــم  فــي  المحامــون  قــال 
بيريتــز هــو أحــد أفــراد وفــد إســرائيلي يــزور الربــاط 
للمشــاركة فــي مناظــرة دوليــة تنظمهــا هيئــات عالميــة 
باالشــتراك مــع مجلــس المستشــارين المغربــي، لكــن 
ــماس،  ــن ش ــم ب ــس، حكي ــس المجل ــة أن رئي المفارق
نفــى مســؤولية الرئاســة عــن اســتضافة الوفــد المذكــور 
لكــن أحــد أعضــاء المجلــس أعــاد الكــرة إلــى ملعــب 
الرئاســة "المســتغفلة" وقــال إنهــا "تــروج المغالطــات "وأن 

الدعــوة "اســتفرد بتدبيرهــا رئيــس المجلــس"!

رئاســة المجلــس اعتبــرت أن الوفــد اإلســرائيلي 
محــروس بقــوة القانــون الدولــي واألعــراف الدبلوماســية 
ــراض أو  ــع مجلــس المستشــارين مــن االعت التــي تمن
"الفيتــو" علــى أعضــاء الوفــد وأن انعقــاد مؤتمــرات مــن 

هــذا النــوع يعتبــر "أرضــا دوليــة".

الحزبيــة  الصــراع  لتجاذبــات  خضــع  الموضــوع 
ينتمــي  الــذي  والمعاصــرة"  "األصالــة  حــزب  بيــن 
الــذي  والتنميــة"  و"العدالــة  إليــه،  المجلــس  رئيــس 
والتنميــة"  "العدالــة  فريــق  رئيــس  الحكومــة.  يقــود 
فــي المجلــس المذكــور أشــار إلــى أن وزيــر الحــرب 
اإلســرائيلي مطلــوب لــدى عــدة دول أصــدرت مذكــرات 
ــه بالدخــول  ــه متســائال: »كيــف نســمح ل ــال بحق اعتق

إلــى أرضنــا".
والتنميــة"  "العدالــة  وكذلــك فعــل رئيــس فريــق 
األحــد  حصــل  مــا  اعتبــر  الــذي  النــواب  بمجلــس 
الماضــي "اختراقــا خطيــرا وغيــر مســبوق فــي مؤسســة 

البرلمــان". هــي  دســتورية 

معتبــرا  الموضــوع  فــي  بدلــوه  أدلــى  بيريتــز 
المغربــي  البرلمــان  فــي  حضــوره  علــى  المحتجيــن 
"متطرفيــن" ومؤكــدا أنــه "يحظــى شــخصيا بتقديــر كبيــر 
ومعاملــة خاصــة مــن أعلــى المســتويات"، وأن "إســرائيل" 
العربيــة  الــدول  مــع  جديــدة  صفحــة  بـ"فتــح  متفائلــة 
المعتدلــة" وأنــه "سيســتمر فــي أنشــطته السياســية فــي 

أطفالنــا". ألنــه مســتقبل  للســالم  دعمــا  المغــرب 
حضــوره  علــى  احتجــوا  مــن  بيريتــز  يعتبــر  أن 
"متطرفيــن" هــو أمــر مفهــوم، كمــا أن الدعايــة المفتوحــة 
لـ"صفحــة جديــدة مــع الــدول العربيــة المعتدلــة" مفهومــة 
أيضــا، لكــن الحديــث عــن "دعــم الســالم ألنــه مســتقبل 
أطفالنــا"، وهــو الوزيــر الــذي ســاهم فــي قتــل 155 مدنيــا 
بينهــم أكثــر مــن 27 طفــال، فهــو حديــث يثيــر االشــمئزاز 

واالحتقــار.
يحظــى  كونــه  عــن  الحــرب  وزيــر  حديــث  أمــا 
"بتقديــر كبيــر ومعاملــة خاصــة مــن أعلــى المســتويات" 
فــإن اســتضافته فــي البرلمــان المغربــي، لأســف، هــي 

ــه. ــى صحت ــح عل ــل فصي دلي
المغــرب كان البلــد العربــي الوحيــد الــذي شــهد 
مســيرات مليونيــة تضامنــا مــع الشــعب الفلســطيني 
أثنــاء العــدوان المذكــور، وأدان برلمانــه حينهــا الهجمــات 
ــة  ــة المغربي ــا الحكوم ــا أدانته ــزة، كم ــى غ الوحشــية عل
الديــن  آنــذاك، ســعد  وزيــر خارجيتهــا،  علــى لســان 
العريــش  نحــو  جويــا  جســرا  أقــام  كمــا  العثمانــي، 

المســاعدات. إليصــال 
هنــاك  أن  أم  نفســه،  المغــرب  هــو  هــذا  فهــل 

؟ بيــن مغر
القدس العربي

شــمال  إدلــب  محافظــة  فــي  األحــداث  تتســارع 
ســوريا، العــد التنازلــي انتهــى ودّقــت ســاعة الصفــر، لضــمّ  
المحافظــة بأكملهــا لمناطــق تخفيــف التصعيــد تنفيــذًا لمــا 
تــمّ التوافــق عليــه فــي محادثــات أســتانا، شــارُة البــدء 
كانــت تركيــة، وتفكيــك »إمــارة النصــرة« وإنهــاء الفصيــل 
»دولــة  تفكيــك  لمســار  مماثــٍل  ســياٍق  فــي  اإلرهابــي 
ــًا  داعــش« فــي الشــمال الســوري هــو مــا ســيُترجم عملي

الميــدان. أرض  علــى 
مــا  مــع  بتحالــف  إدلــب  لمحافظــة  التركــي  دخــول 
روســي،  جــوي  وبغطــاٍء  المعتدلــة«  »بالفصائــل  يســمى 
يطــرح عــددًا مــن األســئلة وإشــارات االســتفهام، حــول ماهية 
مــا ســيجري هنــاك، ومصيــر إدلــب كأرٍض ســورية، وفعاليــة 

ــرة.. ــى النص ــاء عل ــه بالقض ــق أهداف ــاق بتحقي ــذا االتف ه
موقــع  اســتضاف  إدلــب  فــي  يجــري  مــا  ولتوضيــح 
»العهــد« اإلخبــاري، فــي لقــاٍء خــاص، الدكتــور أســامة دنــورة، 

الباحــث االســتراتيجي والخبيــر والمحلــل السياســي.
المرحلــة األولــى لضــم محافظــة إدلــب كاملــًة لمناطــق 
ــن«  ــن المعتدلي ــل »المعارضي ــي فص ــد ه ــف التصعي تخفي
ــزل النصــرة  ــة، إذًا هــو مخطــط لع عــن المنظمــات اإلرهابي
عــن باقــي الفصائــل المتواجــدة فــي إدلــب، وال شــك أن 
هــذا المخطــط ســيواجه عقبــات عــدة، أولهــا عــزل النصــرة 
عــن الفصائــل التــي ُأدلِــجَ كثيــرٌ مــن مســلحيها بفكــر 
بأفــكار  واختالطهــم  لتعرضهــم  نظــرًا  إرهابــي،  تكفيــري 
أّن  دنــورة  الدكتــور  يقــول  وغيرهــا،  المتطرفــة  النصــرة 
»التطــورات األخيــرة قــد تــؤدي إلــى خلــط عميــق لــأوراق 
ســاحة  علــى  المســلحة  الجماعــات  تشــكيالت  ضمــن 
ــر »أدلجــًة«  ــرة األكث ــات الصغي ــب، فالعناصــر والمجموع إدل
الحــد  تمتلــك  التــي  والمجموعــات  بالنصــرة،  ســتلتحق 
األدنــى مــن الواقعيــة ســتبتعد عنهــا وربمــا ســتحاربها، 
وينبغــي ذلــك أن ينطبــق أيضــًا علــى المجموعــات األكثــر 
التصاقــًا باالســتخبارات التركيــة؛ فظهــور القــرار التركــي 
بالتنســيق الكامــل مــع الــروس الســتهداف النصــرة ســيدفع 
قطاعــات كبيــرة مــن المتردديــن خاصــًة فــي صفــوف حركــة 
»أحــرار الشــام« لالبتعــاد عــن النصــرة، أمــا الذيــن يختــارون 
حيــث  مــن  يســهّلون  عمليــًا  فهــم  إليهــم  االنضمــام 

المحصلــة مهمــة الفصــل بيــن اإلرهابييــن، وســيريحون 
ــة  ــي المعادل ــن اســتيعابهم ف ــة م ــة والدولي ــوى اإلقليمي الق
السياســية والميدانيــة الالحقــة، ســواء انحــازت غالبيــة 
المتردديــن أو العكــس )وهــو األرجــح( فــإّن حالــة الرمادييــن 
ــب المطلــب الروســي  أو المتردديــن ســتنتهي وهــذا هــو ُل
فــي الســياق العــام وتحديــدًا فــي محافظــة إدلــب وهــو 
أيضــًا إلنجــاح  كافيــًا  يكــون  قــد  والــذي  الــالزم  الشــرط 

منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب«.
البــاب  مدينتــي  التركيــة  القــوات  دخلــت  حيــن 
وجرابلــس بريــف حلــب الشــمالي الشــرقي، كانــت النصــرة 
ــا اســتوعبت  ــي بعــض مناطــق أريافهمــا، حينه متواجــدًة ف
تركيــا مســلحي النصــرة، مــا يخلــق بعــض الشــكوك حــول 

الســيناريو القــادم فــي إدلــب.
إّن  وأدق،  أوضــح  بمعنــى 
ــون »تبديــل  المســألة ربمــا تك
لحــى«  وتخفيــف  أعــالم 
أّن  قائــاًل  دنــورة  يوضــح  وهنــا 
المتبادلــة  الثقــة  »منســوب 
بيــن الروســي واإليرانــي مــن 
جهــة  مــن  والتركــي  جهــة 
اآلونــة  فــي  ارتفــع  قــد  أخــرى 
حــدود  يبلــغ  أن  دون  األخيــرة 
المصداقيــة الكاملــة، ويبــدو أن 
هــذه  لتعزيــز  ســعى  التركــي 

المصداقيــة عبــر التعــاون االســتخباراتي العســكري مــع 
ــن  ــره بعــض المراقبي ــا اعتب ــي الروســي، م ــران الحرب الطي
أنــه يقــف وراء الغــارة التــي اســتهدفت الجوالنــي، وتلــك 
ــاد للنصــرة، ومــع ذلــك  التــي اســتهدفت أكبــر مســتودع عت
يبقــى الســياق العــام الــذي يحــدد التعامــل مــع الموقــف 
التركــي هــو وضعــه علــى المحــك إلثبــات مصداقيتــه اليــوم 
فــي المفصــل األهــم مــن تطبيــق تفاهمــات أســتانة والــذي 

النصــرة«. علــى  بالقضــاء  عمليــًا  ســيترجم 
مضيفــًا أنــه »مــن غيــر المؤكــد عمليــًا مــا إذا كانــت 
التفاهمــات الروســية - التركيــة قــد اشــتملت علــى التفاهــم 
حــول مصيــر عناصــر النصــرة النهائــي وتعامــل الجانــب 

التركــي معهــم بعــد إخراجهــم مــن معاقلهــم، ولكــن من غير 
ــع  ــة لمن ــات الضروري ــن اآللي ــا تتضم ــل أنه ــد بالمقاب المؤك
عناصــر النصــرة مــن تغييــر عناوينهــم الحركيــة واالنضــواء 
ــذي  ــوّل ال ــل المُط ــة«، والعم ــركات »معتدل ــواء ح ــت ل تح
ــل  ــي التفاصي ــى موضــوع الخرائــط وباق اســتمر ألشــهر عل
الميدانيــة يفتــرض أن يكــون قــد أخــذ بعيــن االعتبــار هــذا 

ــب«. الجان
 الغطــاء الجــوي الروســي للعمليــة العســكرية التركيــة 
ــأن دمشــق وحلفاءهــا موافقــون  ــب، ربمــا يوحــي ب فــي إدل
علــى هــذه الخطــوة، لكــن الموقــف الرســمي الســوري أكــد 
مســبقًا علــى لســان الدكتــور بشــار الجعفــري أّن أي دخــول 
هــو  الســورية  الحكومــة  موافقــة  بــدون  أجنبيــة  لقــوات 
وجــود غيــر شــرعي ومــن المؤكــد أن الدولــة الســورية لــن 

تمنــح أي قــوات تركيــة الموافقــة الرســمية علــى تواجدهــا 
ــد«  ــورة لـ«العه ــى األرض الســورية، حســبما تحــدث دن عل
اإلخبــاري، وأضــاف قائــاًل أنــه »مــن المؤكــد أن الجيــش 
العربــي الســوري ســيبادر باســتغالل أيــة نقطــة ضعــف 
وباألخــص علــى  اإلرهابييــن لالنقضــاض عليهــم  لــدى 
الجبهــات القريبــة مــن إدلــب كريــف حلــب الغربــي وجبهــة 
شــمال حمــاه، لكــن مســألة التوقيــت متروكــة لالعتبــار 
ــات  ــنّ الهجم ــه لش ــش وحلفائ ــة الجي ــي وجاهزي العمليات
األفضليــة  ووضــع  الناريــة  والقــوى  العديــد  حيــث  مــن 

الميدانيــة«.
ــن  ــؤولة ع ــا مس ــس أن تركي ــوم أم ــال ي ــان« ق »أردوغ

حمايــة منطقــة تخفيــف التصعيــد فــي إدلــب مــن الداخــل 
بينمــا روســيا ســتحميها مــن الخــارج، المنطقــة منطقــة 
ــل باقتطــاع أو  ــن تقب ــا ل ــرارًا أنه ســورية ودمشــق أكــدت م
تقســيم جــزء مــن أراضيهــا، وبالســيناريو المذكــور تــدور 
لكنــف  إدلــب  عــودة  ضمانــات  حــول  اســتفهام  إشــارات 
الدولــة الســورية، وهنــا يوضّــح دنــورة قائــاًل بــأّن »الطــرف 
الروســي هــو الضامــن عمليــًا للموقــف التركــي والتعهــدات 
التركيــة بالدرجــة األولــى، وكذلــك الطــرف اإليرانــي كطــرف 
ثــانٍ، ولدمشــق الثقــة فــي كليهمــا، وبصــورة عامــة فــإن 
قصــم ظهــر اإلرهــاب المتمثــل بالقضــاء شــبه الناجــز علــى 
»داعــش« والقضــاء المنتظــر علــى »النصــرة« هــو الضمانــة 
ــة، فبــدون التنظيميــن تصبــح ســائر المجموعــات  الحقيقي
المســلحة ظاهــرًة هامشــية عاجــزة عــن أن تكــون رقمــًا 
فــي أيــة معادلــة عســكرية وباإلجمــال اليمكــن أن تجــد 
ــى  ــي للتواجــد عل ــي الدول ــذر القانون ــة الع ــوات نظامي أي ق
أرض دولــة أخــرى، فــي حيــن أن تواجــد التنظيمــات تحــت 
الدوالنيــة »اإلرهابيــة« كان يُنظــر إليــه علــى أنــه أمــر خــارج 
عــن ســيطرة أيــة دولــة أو أنــه جــزء مــن حــراك معــارض«.

وحــول مرحلــة مــا بعــد التخلــص مــن الفكــر التكفيري 
فــي إدلــب، وتشــكيل تحالفــات لمواجهــة خطــر المشــروع 
االنفصالــي الكــردي، قــال دنــورة أّن »انتهــاء صالحيــات 
األدوات التكفيريــة المذهبيــة للمشــروع األمريكــي يجعــل 
العنــوان  عــن  كبديــل  العرقــي  العنــوان  نحــو  جنوحــه 
واالســتنزاف(  الفوضــى  اســتمرار  )بهــدف  الطائفــي 
أمــرًا متوقعــًا وغيــر مســتبعد، وبالتالــي ســيكون علــى 
التقســيم  مؤامــرة  إفشــال  ودولهــا  المنطقــة  شــعوب 
التــي ال تســتثني أحــدًا منهــا، وهــذه األزمــة الناشــئة 
حاليــًا فــي شــمال العــراق بحكــم طبيعتهــا قــد تكــون 
العنــوان المناســب الســتعادة التفاهمــات الكفيلــة بترميــم 
منظومــة األمــن اإلقليمــي أو إعــادة إنتاجهــا بصــورة جديــدة 
تراعــي عــدم اســتخدام أي مــن الــدول للورقــة الكرديــة 
ــا تجنــب نقطــة ضعــف  ــا، مــا ســيعني عمليًّ ضــد جيرانه
وخــالف هامــة لطالمــا أضــرّت بمنظومــة األمــن اإلقليمــي 
الســابقة التــي كانــت تحمــل فــي طياتهــا بــذورًا مســتترة 

للخالفــات والصــراع«.

ضمُّ إدلب إلى مناطق تخفيف التصعيد.. وما سيؤول إليه السيناريو الُمّتبع
علي حسن

5 خطوات للحلف األميركي..تحضيرات الحرب على حزب اهلل
يوسف عبد الرضا 

تتخــذه، ســواء فــي مواجهــة األكــراد أو "إســرائيل". 
وســيكون الجانــب االقتصــادي هــو األداة الرئيســية 
ــى الحكومــة، لكــون اإلعمــار هــو الهــدف  للضغــط عل
الرئيســي للجميــع فــي المســتقبل. وهنــا تتكــرّر 
ــي  ــام 1992 الت ــان ع ــي لبن ــري ف ــق الحري ــة رفي تجرب
المقاومــة.  لفكــرة  ونقيضــًا  تابعــًا  اقتصــادًا  أنتجــت 
وهــذا مــا يريــدون تكــراره، بجعــل ســوريا تغــرق فــي 
التصــدّي  اقتصاديــة تمنعهــا مــن  مواجهــة ملفــات 

لدورهــا فــي محــور المقاومــة.
رابعا: تحييد غزة

الخطــوة الرابعــة بــدأت طالئعهــا مــن مصــر التــي 
الفلســطينية  الســلطة  جمــع  قيادتهــا  اســتطاعت 
و"حمــاس" تحــت عنــوان المصالحــة الفلســطينية. 
الســلطة  تولــي  مــن  األساســي  الهــدف  أن  إاّل 
الفلســطينية اإلدارة فــي غــزة، هــو بالضبــط مــا أشــار 
إليــه الرئيــس محمــود عبــاس بقولــه إن حكومتــه 
اهلل  بحــزب  شــبيهة  منّظمــة  بقيــام  تســمح  "لــن 
ــة "حمــاس" تكــرار  ــى مطالب ــك ردًّا عل فــي غــزة" وذل
ــى حفــظ ســالح المقاومــة.  ــة إل ــان الهادف ــة لبن تجرب
وهــذا يعنــي أن المقاومــة فــي غــزة ســوف تكــون 
عرضــة لبرنامــج مضايقــات سياســية وغيــر سياســية.
صحيــح أن مشــاركة المقاومــة الفلســطينية فــي 
أيّ حــرب بيــن المقاومــة اإلســالمية و"إســرائيل" قــد 
ــد  ــان، إال أن تحيي ــى الكي ــر عل ــر كبي ال تكــون ذات أث
حمــاس نفســها يريــح العــدو مــن خــالل إبعــاد مقاومــة 
ــا  ــنية، م ــة س ــالمية ذات خلفي ــة إس ــا مجموع تقوده
يعتقــد العــدو أنــه يوفــر لــه طمأنينــة فــي الشــارع 
الســني العربــي باعتبــار أن حربــه مــع حــزب اهلل 

ــط. تســتهدف الشــيعة فق
خامسًا، حصار حزب اهلل ماليًا وفي الداخل

قانــون  إصــدار  االميركــي  الرئيــس  يســتعجل 
ــرة  ــتهدفًا م ــزب اهلل، مس ــى ح ــد عل ــات الجدي العقوب
وتتولــى  وبيئتــه.  الحــزب  علــى  الضغــط  جديــدة 
ــال  ــذا المج ــي ه ــي ف ــتثمار السياس ــعودية االس الس
ــان فشــل  ــه فــي لبن مــن خــالل إعــادة جمــع مــا فرّق
ــتدعاء  ــدأت باس ــي ب ــة. وه ــي المنطق ــاتهم ف سياس
ــون  ــوى "14 آذار" لتك ــابقًا لق ــة س ــراف المكون كل األط
ــام  ــررة الع ــة المق ــات النيابي ــي االنتخاب ــًا واحــدًا ف صف
ــي  ــي الحال ــا النياب ــة ثقله ــل. أو الســتعادة فعالي المقب
تشــكل  كونهــا  انتخابــات،  إجــراء  عــدم  حــال  فــي 
72 نائبــًا مــن أصــل 128، وذلــك بهــدف العــودة إلــى 
أن  بالضــرورة  ليــس  المريحــة،  النيابيــة  األغلبيــة 
اهلل  حــزب  تقيّــد  أن  يكفــي  إنمــا  حاكمــة،  تكــون 
وســتدعم  الشــعبي حولهــا،  االلتفــاف  خــالل  مــن 

الســعودية هــذه الحركــة بنشــاط إعالمــي كبيــر، مــع 
التركيــز علــى أن حــزب اهلل هــو مصــدر الشــرور علــى 

لبنــان اقتصاديــًا وإنمائيــًا وسياســيًا.
إن هــذه الخطــوات الخمــس التــي يعمــل عليهــا 
الكاملــة  الصــورة  عناصــر  تشــكل  الشــر"  "محــور 
تحضيــرًا للمعركــة المقبلــة التــي ال يمكــن أن تشــنّ 

أي حــرب مــن دون إتمامهــا.
ولكن، هل يمكن لهذا السيناريو أن ينجح؟

الجــواب عندمــا أفشــل فــي المحــاوالت الســابقة، 
علمــًا أن مــا ســيحققه األعــداء هــو معركــة االســتنزاف 
الدائــم للمنطقــة وقدراتهــا، وهــو األمــر الوحيــد الــذي 

نجحــت فيــه الواليــات المتحــدة حتــى اآلن.

ماذا يفعل وزير حرب اسرائيلي في المغرب؟


