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أسرار انقالب صالح ودور »إسرائيل« وَمن قتَل 
الرئيس ولماذا…!؟

محمد صادق الحسيني
حصلــت عيــون الراصــد علــى تفاصيــل انقــالب صالــح علــى أنصــار اهلل ألجــل عودتــه الــى المشــهد 
ــة..  ــة اإلماراتي ــارات رئيســًا تحــت الوصاي ــي اإلم ــم ف ــه أحمــد المقي ــب ابن ــًا أوحــد وتنصي ــي حاكم اليمن

ــل، كمــا هــي دون رتــوش: وإليكــم التفاصي
بــدأ التخطيــط لالنقــالب ضــد حركــة أنصــار اهلل فــي اليمــن، قبــل حوالــي 8 أشــهر مــن اآلن. وقــد شــارك فــي 
التخطيــط كلٌّ مــن محمــد بــن زايــد، الجنــرال شــاؤول موفــاز، وزيــر الحــرب اإلســرائيلي الســابق، ومحمــد دحــالن، 

عضــو مركزيــة فتــح الســابق، باإلضافــة الــى أحمــد علــي عبــد اهلل صالــح، ابــن الرئيــس اليمنــي المقتــول.
2- بــدأ التخطيــط للعمليــة فــي أبــو ظبــي، حيــث تــم اعتمــاد خطــة االنقــالب بخطوطهــا العريضــة، 
مــن قبــل محمــد بــن زايــد. بعــد ذلــك نقــل مقــرّ اللقــاءات الــى جزيــرة ســوقطرى التــي باعهــا عبــد ربــه 
منصــور هــادي لإلماراتييــن. وقــد عقــد فــي الجزيــرة مــا مجموعــه تســعة اجتماعــات رئيســية شــارك فيهــا 
ضبــاط إماراتيــون مــن المنتشــرين فــي جنــوب اليمــن وضبــاط »إســرائيليون« اقترحهــم شــاؤول موفــاز…
تقــرر بموجــب الخطــة إعــادة تدريــب ألــف ومئتــي عنصــر مــن المقرّبيــن للرئيــس اليمنــي المقتــول، 
وذلــك فــي معســكرات للقــوات اإلماراتيــة فــي مدينــة عــدن ليكونــوا نــواة القــوة التــي ســيتمّ تدريبهــا فــي 
صنعــاء ومحيطهــا والتــي ســتكّلف بتنفيــذ خطــوات االنقــالب بمعــزل عــن قيــادة حــزب الرئيــس المقتــول، 

وقــد شــارك فــي التدريــب ضبــاط »إســرائيليون« ســابقون…
ــا تحــت ســتار  ــاء، ومحيطه ــي صنع ــه ســتة آالف عنصــر ف ــا مجموع ــب م ــة لتدري ــادات مالي ــرار اعتم ــم إق 4- ت

رفــد  أجــل  مــن  التدريــب 
غرفــة  قامــت  وقــد  الجبهــات. 
ــل  ــد بنق ــن زاي ــات محمــد ب عملي
دوالر  مليــون   289 مــا مجموعــه 
عبــر  صنعــاء،  الــى  عــدن  مــن 
وســطاء مــن أقــارب علــي عبــد اهلل 
ــح، فــي الفتــرة الممتــدة بيــن  صال
شــهر شــباط وشــهر حزيــران 2017. 
ــون دوالر  ــة ملي ــى مئ ــة ال باإلضاف
تــمّ تســليمها لصالــح فــي الفتــرة 
ونهايــة  آب  شــهر  بدايــة  بيــن 

.2017 األول  تشــرين  شــهر 
5- كان مــن المقــرّر تنفيــذ االنقــالب فــي 24 آب الماضــي إال أن الضبــاط اإلماراتييــن و«اإلســرائيليين« 
أجلــوا العمليــة الــى وقــت الحــق، لســببين، األول: عــدم جهوزيــة قــوات صالــح، والثانــي اكتشــاف انصــار اهلل 

خطــة االنقــالب وإحــكام الســيطرة علــى منافــذ العاصمــة كافــة والســيطرة علــى محيطهــا بشــكل محكــم.
6- قامــت مجموعــة مــن ضبــاط العمليــات التابعيــن لألطــراف المشــار إليهــا أعــاله فــي النقطــة رقــم 
واحــد بإعــداد خطــة تســليح لمــا مجموعــه ثمانيــة آالف مقاتــل فــي صنعــاء ومحيطهــا. وقــد أوكلــت المهمــة 
إلــى مهرّبيــن محلييــن الــى جانــب ســتة عشــر خبيــر تزويــد وإمــداد مــن داعــش كانــوا قــد نقلــوا مــن 
العــراق الــى منطقــة الشــيخ عثمــان فــي عــدن. وذلــك فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، باإلضافــة الــى 

أربعــة ضبــاط »إســرائيليين« ســابقين دخلــوا الــى المحيــط بمســاعدة اإلماراتييــن..
ــة  ــك حســب خطــة تعبئ ــاء، وذل ــي صنع ــة ف ــي 49 نقطــة ســرية مختلف ــن األســلحة ف ــم تخزي 7- ت
ــي  ــر الت ــد ســاعة الصف ــة عن ــي المدين ــراد ونشــرهم ف ــى األف ــع الســالح عل ــى توزي ــد عل محــددة تعتم
تحددهــا غرفــة العمليــات وذلــك لضمــان عنصــر المفاجــأة وســرعة الحســم عنــد بــدء التحــرك ضــد أنصــار 

اهلل. وقــد تــمّ تنفيــذ هــذه الخطــة بشــكل معقــول مــن الناحيــة الفنيــة العســكرية.
8- وهــذا مــا جعــل علــي عبــد اهلل صالــح يرفــض تقديــم أيــة تنــازالت لحركــة أنصــار اهلل حتــى مســاء 
ــاء  ــى صنع ــا يكفــي مــن الســالح والمســلحين للســيطرة عل ــه م ــد ان لدي ــة 2017/12/3، اذ كان يعتق أو ليل
خــالل مــدة أقصاهــا ســت ســاعات. وعندمــا تيّقنــت قيــادة حركــة أنصــار اهلل بــأن الوســاطات لــن تجــدي 
نفعــًا قامــوا بإبــالغ الوســطاء بأنهــم يضمنــون لــه خروجــًا آمنــًا مقابــل وقــف االنقــالب. وفِــي حــال عــدم 
موافقتــه، فإنهــم قــادرون علــى حســم الموقــف عســكريًا والســيطرة علــى صنعــاء ومحيطهــا خــالل ثــالث 

ســاعات. وهــذا مــا حصــل يومَــيْ 2 ـ 2017/12/3.
9- بعــد أن حُســم الموقــف تمامــًا فــي صنعــاء، اضطــر علــي عبــداهلل صالــح للهــرب الــى خــارج صنعــاء. 
ــف  ــة للتحال ــرات الحربي ــت الطائ ــث قام ــه، حي ــن خــالل ابن ــارات م ــع اإلم ــك بالتنســيق م ــمّ ذل ــد ت وق
ــه، المكــوّن مــن ثــالث مدرعــات، أماميــة كحراســة مقدمــة ووســطى يجلــس فيهــا هــو،  بمرافقــة موكب

باإلضافــة إلــى ثالثــة كحمايــة خلفيــة لمدرعــة صالــح.
كمــا ضــمّ الموكــب ســتَّ ســيارات دفــع رباعــي مــزوّدة برشاشــات 23 ملــم وســيارتي تويوتــا بيــك 

أب تحمــالن رشاشــات 37 ملــم.
10 – قامــت طائــرات التحالــف بقصــف اثنــي عشــر حاجــزًا وموقعــًا عســكريًا ألنصــار اهلل علــى الطريــق بيــن 
صنعــاء وســنحان، حيــث كان يتّجــه صالــح وذلــك أي القصــف لتأميــن تحــرّك الموكــب. وقبــل وصــول الموكــب 
الــى ســنحان فــي الطريــق الــى مــأرب وقــع الموكــب فــي كميــن كبيــر لمقاتلــي أنصــار اهلل ومقاتلــي القبائــل 
ــن  ــة، وم ــة واألســلحة الفردي ــران الرشاشــات الثقيل ــدروع وني ــف المضــادّة لل ــن أمطــروا الموكــب بالقذائ الذي

مســافة مئــة متــر فقــط فــي محاولــة لوقــف الموقــف والقبــض علــى الرئيــس الفــار وأســره…
11 – قامــت طائــرات التحالــف بقصــف موقــع الموكــب الــذي تعــرّض للكميــن، وذلــك لمنــع مقاتلــي 
أنصــار اهلل مــن أســر علــي عبــد اهلل صالــح حيّــًا كــي ال يبــوح بتفاصيــل المؤامــرة التــي نّفذهــا مــع 
اإلماراتييــن والســعوديين و«اإلســرائيليين«… أي أن قــرار تصفيــة علــي عبــد اهلل صالــح اتخــذ مــن قبــل 

ــا العســكري واألمنــي المباشــر مــع »إســرائيل« …! ــى تعاونه ــف للتســتّر عل ــادة التحال قي
انتظــروا مزيــدًا مــن المفاجــآت التــي تخبّئهــا الســاحة اليمنيــة مــن الحــرب الكونيــة المفتوحــة علــى 
الثــوار الربّانييــن إلــى فطنــة ودرايــة وحكمــة أنصــار اهلل التــي أذهلــت الكبــار مــن أســياد تحالــف األعــراب 

والمنافقيــن والمرجفيــن فــي المدينــة مــن الصغــار واألذنــاب ..
فلم تقتلوهم ولكنّ اهلل قتَلهم …

إنّه عمل غير صالح وهلك …
بعدنا طيّبين، قولوا اهلل.

’إسرائيل’ تكتشف خياراتها الفاشلة: بين تدخل يورِّط.. ورهانات تُخيِّب؟
علي حيدر

إن كنا من الشعوب البائدة فال نعرف كيف عدنا من جديد بعد إبادتنا؟!
لطيفة اغبارية

االعتراف بوحدة سورية وباألسد
 د. عصام نعمان

ليــس هنــاك أســهل مــن الشــهرة الســريعة، هــذه األيّــام، فــي ظل 
ــة التــي تُمّكــن  ــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، والهواتــف الذكيّ توّف
كل شــخص مــن تصويــر نفســه، وعــرض أفــكاره؛ لكــنّ هــذه المنابــر 
ــهم  ــويق أنفس ــون بتس ــتخدمونها يقوم ــن يس ــد ممّ ــت العدي جعل
بحًثــا عــن الشــهرة ال غيــر ولفــت األنظــار مــن خــالل تطبيــق مقولــة 

»خالــف تُعــرف«.
شــاهدنا قبــل أســبوعين فيديــو لشــابّ ســعودي، يقــوم بشــتم 
الفلســطينيين، ويصفهــم بالــكالب والخنازيــر، وبأنّهــم مــن بقايــا 
التــي  المملكــة  خيــرات  باســتغالل  واتهمهــم  البائــدة،  الشــعوب 
أنفقــت عليهــم المليــارات. قائــال أّن المملكــة العربيــة الســعودية هــي 
التــي فتحــت بــالد فلســطين وقامــت بتعليــم الفلســطينيين اللغــة 
ــة وال  ــون بشــتم المملك ــاذا يقوم ــم لإلســالم، فلم ــة، وأدخلته العربي

ــا؟! ــم مــن خيراته ــل، ولحــم أكتافه يحفظــون الجمي
وبمــا أّن الفلســطينيين مــن الشــعوب البائــدة، مــن وجهــة نظــره 
ــم وهــي  ــرآن الكري ــي الق ــورة ف ــر أّن أرض فلســطين مذك ــو يعتب فه

لليهــود الذيــن يشــيد بهــم.
صحيــح أن الفيديــو مســتفز، وملــيء بالمغالطــات تنــم عــن 
ــم  ــض تعمي ــخص، ونرف ــذا الش ــل ه ــن قب ــل م ــن وجه ــد دفي حق

ذلــك، ألّن هنــاك الكثيريــن مــن األشــقاء فــي الخليــج )الفارســي( 
ــاه فــي  ــون مثــل هــذه الخزعبــالت، لذلــك تجاهلن شــرفاء وال يقبل

ــد  ــار العدي ــا أث ــو انتشــر، وســرعان م ــا ّأّن الفيدي ــة، لكــن بم البداي
مــن الشــباب العــرب فــي فلســطين وغيرهــا مــن الــدول فــي الــرد 

ــه. ــى إدعاءات الشــافي، عل
اإلعالمــي المصــري »معتــز مطــر« فــي برنامجــه »مــع معتــز« 

المــذاع علــى قنــاة »الشــرق« قــام بعــرض فيديــو الشــاب، وأّكــدّ أّن مــا 
شــاهدناه مــا هــو إال »هاشــتاغ« ضمــن »الهاشــتاغات« التــي تُعمــل 
ألجــل التطبيــع. وقــال ضاحــكا إّن أكثــر مــا لفــت نظــره هــو قــول هــذا 
الشــاب »اتــِق شــرّ الســعودي إذا غضــب«، وعّلــق علــى ذلــك »أكيــد 

ــوا«. الفلســطينيين اتخضّ
األســوأ،  يبــدو ســيكون  كمــا  القــادم  أّن  أّكــد  »معتــز مطــر« 
فالفلســطيني أصبــح هــو الخائــن مــن وجهــة نظــر البعــض وال 
والتطبيــع.  التســويق  علــى  يتســابقون  مــن  وهنــاك  لــه،  أرض 
وال يســعنا إال القــول لــكل مــن يتطــاول علــى الفلســطينيين، إّن 
ــه فليشــرب  ــاج وفخــر للعــرب، ومــن ال يعجب الفلســطينيين هــم ت
مــن بحــر غــزّة. وندعــو أمثــال هــؤالء للعــودة إلــى دراســة التاريــخ 
ــى  ــخ الفلســطينيين بشــكل خــاص، ونحــن عل بشــكل عــام، وتاري
للشــهرة،  مــن يســعى  أمّــا  الكتــب،  بهــذه  لتزويدكــم  اســتعداد 
فبإمكانــه البحــث عــن قصــة أخــرى، ألّن القضيــة الفلســطينية لهــا 
ــا مــن  ــاج لمــزاودات مــن أحــد، وإن كنّ ــا وقدســيتها، وال تحت رجاله
الشــعوب البائــدة فــال نعــرف كيــف عدنــا مــن جديــد بعــد إبادتنــا؟!! 

ــرا. ــا كثي ــا.. وأضحكتن ــم نفهمه ــة ل ــذه النقط ه
عجز الكالم، ونترك التعليق لكم!.

ــت  ــد الفشــل، ارتفع ــا بع ــة م ــدة حكم ــى قاع عل
فــي  والمعلقيــن  الخبــراء  مــن  الكثيــر  أصــوات 
ــو فعــل الندامــة علــى  الكيــان اإلســرائيلي التــي تتل

ــى  عــدم التدخــل العســكري اإلســرائيلي الواســع إل
النظــام  الســقاط  المســلحة،  الجماعــات  جانــب 
ــس االســد. وكشــفت  ــى رأســه الرئي الســوري وعل
ــق  ــى مجموعــة حقائ ــل أكــدت عل هــذه المواقــف، ب
تتمحــور حــول أن الجماعــات االرهابيــة والتكفيريــة 
“إســرائيل”  لصالــح  وظيفيــًا  دورًا  تــؤدي  كانــت 
والواليــات المتحــدة، ولكنهــا فــي نهايــة المطــاف 
لــم تتمكــن مــن تحقيــق مــا كان يؤمــل منهــا علــى 
مســتوى اعــادة انتــاج بيئــة اقليميــة تكــون فيهــا 
الهيمنــة إلســرائيل وألتبــاع الواليــات المتحــدة فــي 

المنطقــة.
ــد جــالء  ــا بع ــادات م ــه انتق ــز علي ــا تترك ــر م أكث
ــان اإلســرائيلي،  ــي الكي ــة ف ــم الفشــل والهزيم معال
العســكري  التدخــل  فرصــة  تفويــت  حــول  هــي 
الواســع والمباشــر، فــي التوقيــت الــذي كان مالئمــًا 
جــدًا -مــن منظورهــم- لتدخــل يــؤدي إلــى اســقاط 
النظــام، فــي عامــي 2012-2013. ويعــود تحديــد هــذه 
كانــت  المســلحة  الجماعــات  كــون  إلــى  الفتــرة 
ــب االراضــي الســورية، والشــعور  ــى أغل تســيطر عل
العــام كان خــالل هــذه الفتــرة )إلــى مــا قبــل معركــة 

القصيــر( أن النظــام علــى وشــك الســقوط.
خصوصيــة تلــك المرحلــة التــي يركــز عليهــا 
ــا  ــر اتضاحــًا اذا م ــح أكث ــة، تصب المســؤولون الصهاين
ــة أن حــزب اهلل تدخــل عســكريًا  اســتحضرنا حقيق
ــك  ــي تل ــة ف ــات االرهابي ــة ضــد الجماع ــي المعرك ف
المرحلــة، وهــو مــا يؤكــد علــى أن تطــورات الميــدان 
كانــت تتطلــب مثــل هــذا القــرار، ويكشــف ايضــا 

ــت  ــي كان ــب« الت ــل ابي ــي »ت ــم ف عــن أن تقديراته
تتوقــع قــرب ســقوط النظــام، فــي تلــك الفتــرة، كانــت 

ــة. ــات واقعي ــى معطي تســتند إل

عنــه  يتحــدث  الــذي  المشــهد  صــورة 
الســفير  أجملــه  رجعــي،  بمفعــول  اإلســرائيليون، 
ــي  ــورد، ف ــرت ف ــي ســوريا روب ــي الســابق ف االميرك
مقابلــة مــع صحيفــة الشــرق االوســط، )19 يونيــو 
2017(، بالقــول أنــه فــي الوقــت الــذي كانــوا يتوقعــون 
اســقاط الرئيــس االســد، مطلــع العــام 2013، حصلــت 
ــر،  ــكل كبي ــزب اهلل بش ــل ح ــر، وتدخ ــة القصي معرك

الحــرب. وغيــر ديناميــة 
ابيــب«  »تــل  فــي  أنهــم  قولــه،  ينبغــي  مــا 
والعديــد مــن العواصــم االقليميــة المعاديــة للمقاومــة، 
ــوا  ــل كان ــي 2012-2013، ب ــي عام ــط ف ــوا فق ــم يخطئ ل
منــع  فــي  نجــح  اهلل  حــزب  أن  رغــم  يعتقــدون، 
ســقوط الرئيــس االســد فــي تلــك الفتــرة، ولكــن 
مآلــه، مهمــا تآخــر، إلــى الســقوط، لكــن الصفعــة 
الثانيــة التــي تلقوهــا كمــا اشــار فــورد نفســه، ايضــا، 
ــوام  2014 و2015  ــي أع ــه، ف ــن نتوقع ــم نك ــذي ل أن »ال
المزيــد مــن اإليرانييــن والعراقييــن واألفغــان وحــزب 

اهلل، ثــم روســيا ترســل قواتهــا الجويــة«.
أن  علــى  أيضــا  التأكيــد  ينبغــي  ذلــك،  مــع 
خاطئــة  بتقديــرات  فقــط  يتعلــق  ال  الحديــث 
لمســتقبل االحــداث الســورية، بــل إن عــدم التدخــل 
نفســه، كان نتيجــة تقديــرات ومعرفــة مســبقة، بــأن 
ــاع  ــى اتس ــيؤدي إل ــر س ــكري مباش ــل عس أي تدخ
المواجهــة، انطالقــا مــن أن محــور حــزب  نطــاق 
اهلل الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، لــم يكــن 
ليســمح فــي ذلــك الوقــت بهــذا المســتوى مــن 
التدخــل، دون رد مضــاد تناســبي.. ويبــدو أن صنــاع 

القــرار فــي ذلــك الحيــن، أدركــوا بــأن أي خيــار مــن 
ــن  ــا كجــزء م ــه كان مطروح ــوع، خاصــة وأن ــذا الن ه
الخيــارات المطروحــة أمــام “إســرائيل” والواليــات 
ــى نشــوب  ــن، ســيؤدي إل ــك الحي ــي ذل المتحــدة ف
التــي ســرعان مــا ســتتحول  مواجهــة عســكرية، 
إلــى حــرب اقليميــة، وهــو مــا دفعهــم الــى التــردد 

واالمتنــاع عــن مبــادرة مــن هــذا النــوع.
أو  الخبــراء  أراد  مــا  إذا  الخلفيــة،  هــذه  علــى 
الشــخصيات التــي كانــت تتولــى مناصــب رســمية، 
انتقــاد اداء نتنياهــو -باعتبــاره رئيســا للحكومــة منــذ 
العــام 2009- قــد »يصــح« توجههــم لمناقشــة نتنياهــو 
ــاء  ــي االنكف ــات تبن ــي حيثي ــة ف ــه المتوالي وحكومات
ــا إن  ــع، وم ــر والواس ــكري المباش ــار العس ــن الخي ع

ــة. ــة اقليمي ــى مواجه ــك ســيؤدي إل كان ذل
وفــي ضــوء ذلــك، هــل كان علــى “إســرائيل” فــي 
ذلــك الحيــن أن تتدخــل، مــع علمهــا أو ترجيحهــا 
االكتفــاء  أم عليهــا  الواســعة،  المواجهــة  لســيناريو 
مــن  بــدال  االرهابيــة،  الجماعــات  علــى  بالرهــان 
أجهزتــه  وتقديــرات  لتقديراتــه،  نتنياهــو  انتقــاد 
النظــام  ســقوط  اســتبعدت  التــي  االســتخبارية، 

والرئيــس االســد، فقــط.
مــا يعــزز حضــور امكانيــة المواجهــة االقليميــة 
فــي حســابات صانــع القــرار فــي تــل ابيب،ايضــا، 
أن “إســرائيل” عندمــا اســتنفذت الرهــان فــي هــذه 
المرحلــة علــى الجماعــات االرهايبــة، باتــت مــن 
جديــد أمــام خيــار التدخــل العســكري المباشــر، وهــو 
مــا أدى الــى ارتفــاع صراخهــا، تهديــدا وتهويــال، لكــن 
مــن دون أن تبــادر -حتــى اآلن- إلــى أي خطــوات 
تتركــز  بــل  االطــار،  هــذا  فــي  واســعة  عســكرية 
اعتداءاتهــا، علــى أهــداف موضعيــة مدروســة ولهــا 

خصوصيــة محــدَّدة.
ــة أن “إســرائيل”  فــي كل االحــوال، تبقــى حقيق
والمنطقــة، باتــت أمــام محطــة مفصليــة ســتحدد 
مســتقبل معادالتهــا التــي ســتحكم حركــة الواقــع 
حــراكًا  ابيــب  تــل  تشــهد  هنــا  ومــن  االقليمــي، 
ــنطن،  ــكو وواش ــاه موس ــدًا باتج ــطًا ج ــيًا نش سياس
علــى أمــل أن تتمكــن مــن إحــداث تعديــل فــي 
احتــواء  بهــدف  العظمييــن،  الدولتيــن  توجهــات 
مفاعيــل االنتصــار الــذي حققــه محــور المقاومــة فــي 

واالقليميــة. الســورية  الســاحتين 

كل أطــراف األزمــة الســورية يشــاركون فــي مفاوضــات جنيــف8-. بعضهــم يشــارك مباشــرًة، وبعضهــم 
اآلخــر مــداورًة. الحكومــة الســورية مــن جهــة والمعارضــة السياســية لهــا مــن جهــة أخــرى يتفاوضــان مباشــرًة، 
ــران  ــا وإي ــركا وروســيا وتركي ــوث األممــي ســتيفان دي ميســتورا. أمي لكــن بالواســطة. الواســطة هــي المبع

ــًا  ــًا ومــداورًة حين والســعودية يتفاوضــون مباشــرًة حين
آخــر عبــر المبعــوث األممــي إيــاه.

المفاوضــات متعثــرة، رغــم بلوغهــا جولتهــا الثامنــة، 
وقــد تصــل فــي تعثرهــا الــى الجولــة الثمانيــن مــا 
لــم يتفــق أطرافهــا جميعــًا علــى ولوجهــا مــن مدخلهــا 
ســورية  بوحــدة  االعتــراف  والرئيــس:  الصحيــح 
والتســليم  الوطنــي  ترابهــا  كامــل  علــى  وســيادتها 
بوجــود بشــار األســد فــي رئاســتها. ذلــك أن طرفيـــن 
الســتة  االطــراف  بيــن  مــن  وايــران،  روســيا  فقــط، 
المعنيــة بالمفاوضــات يعترفــان فعليــًا بوحــدة ســورية 

وباألســد. لمــاذا اآلخــرون ال يعترفــون؟
المعارضــة الســورية ال تعتــرف بوحــدة ســورية، 
ــراف  ــي دمشــق، ألن االعت ــة ف ــا المركزي أي بحكومته
بذلــك يعنــي االعتــراف برئيســها بشــار األســد. بعــض 

أطــراف المعارضــة، ومــن ورائهــم الســعودية، ال يريــدون االعتــراف باألســد ألّن االعتــراف بــه يعنــي خســارة 
ــان  ــذا صــدر عــن منصــة الريــاض المعاِرضــة، عشــية جنيــف، بي »مشــروعية« الحــرب ضــده وضــد نظامــه. ل

ــة المفاوضــات. اســتفزازي ضــد األســد لعرقل
تركيــا ال تريــد االعتــراف، فــي هــذه المرحلــة علــى االقــّل، باألســد لســببين: خــالف شــخصي وسياســي 
بيــن رجــب الطيــب اردوغــان والرئيــس الســوري، ومطامــع تركيــا فــي أراٍض ســورية لهــا صلــة بســعي أنقــرة 

إلــى إبعــاد اي ســيطرة للكــرد الســوريين عــن حدودهــا.
أميــركا ال تريــد االعتــراف باألســد، ألنهــا مــا زالــت مشــاركة وناشــطة فــي تحقيــق مخطــطٍ قديــم 
جديــد مــع »اســرائيل« يرمــي الــى تفكيــك ســورية الــى جمهوريــات مــوٍز تقــوم علــى أســاس َقبَلــي او 

مذهبــي او اثنــي.
الســعودية وأميــركا وتركيــا ترجمــت عــدم اعترافهــا بوحــدة ســورية بتدابيــر ووســائل عــدّة ليــس أقلهــا 
ــل  ــا بنق ــا ســمحت تركي ــذاء. كم ــاد والغ ــال والســالح والعت ــا بالم ــة له ــات المســلحة المعادي ــد التنظيم تزوي
االســلحة والمقاتليــن عبــر حدودهــا الــى التنظيمــات التــي تقاتــل الجيــش الســوري. أكثــر مــن ذلــك، تضغــط 
أميــركا علــى ســورية وتركيــا للقبــول بإشــتراك ممثلــي الكــرد الســوريين فــي مفاوضــات جنيــف بوفــد مســتقل 
عــن ســائر أطــراف المعارضــة الســورية. كمــا تعــارض واشــنطن فــي تعديــل نظــام نقــل المســاعدات اإلنســانية 
األمميــة الــى الداخــل الســوري عبــر االردن، فــي حيــن تحــاول روســيا تعديلــه فــي مجلــس االمــن الدولــي كــي 

يضمــن مشــاركة الحكومــة الســورية فــي إجراءاتــه لكونهــا صاحبــة الســيادة علــى االرض.
روســيا وإيــران تحترمــان ســيادة ســورية وتدعــوان دائمــًا الــى احترامهــا وتقــوالن إن أي وجــود عســكري 
لهمــا فــي أراضيهــا إنمــا جــرى ويجــري بعلمهــا وموافقتهــا. لذلــك تعمــل روســيا لضمــان مشــاركة ســورية فــي 

نظــام توزيــع المســاعدات اإلنســانية األمميــة عبــر الحــدود مــع األردن، وقــد تقدمــت باقتــراح عملــي لمجلــس 
األمــن فــي هــذا الخصــوص.

أيــن ســورية مــن كل هــذا الــذي يجــري داخــل أراضيهــا وعلــى حدودهــا وفــي أروقــة قصــر األمــم فــي جنيــف 
وقاعــة مجلــس األمــن فــي نيويورك؟

ســورية أعلنــت دائمــًا تمســكها بتحريــر جميــع 
التنظيمــات  وقعــت تحــت ســيطرة  التــي  مناطقهــا 
ــة واســتقرّت  ــوات أجنبي ــا ق ــة او تســللت اليه اإلرهابي
حــرب  تســتمر  لذلــك  موافقتهــا.  دون  مــن  فيهــا 
مقاتلــي  مــن  تبّقــى  مــا  علــى  وحلفائهــا  ســورية 
»داعــش« و«النصــرة« فــي محافظتــي درعــا والقنيطــرة 
والغوطــة  دمشــق  محيــط  فــي  كمــا  الجنوبيتيــن، 
الشــرقية. وهــي تتحّفــظ علــى وجــود وحــدات أميركيــة 
فــي منطقــة التنــف علــى الحــدود بينهــا وبيــن العــراق، 
كمــا فــي محافظتــي الرقــة والحســكة فــي الشــمال 
ــة  ــوات تركي ــود ق ــى وج ــًا عل ــظ أيض ــرقي، وتتحّف الش
فــي شــمال محافظــة ادلــب، وهــي تأمل بانســحاب كل 
هــذه القــوات االجنبيــة بعــد اإلعــالن رســميًا عــن دحــر 

»داعــش« و«النصــرة« وطردهمــا مــن كل االراضــي الســورية.
ماذا لو بقيت قوات أجنبية في سورية بعد إعالن االنتصار رسميًا على التنظيمات اإلرهابية؟

ســورية تمسّــكت دائمــًا بمبــدأ جــالء جميــع القــوات االجنبيــة عــن اراضيهــا، لكنهــا لــم تعلــن بعــد مــا 
تنــوي فعلــه اذا مــا تلــّكأت هــذه القــوات فــي االنســحاب. غيــر أن خبــراء عســكريين مّقربيــن مــن الحكومــة فــي 
دمشــق أكــدوا انهــا وحلفاءهــا لــن يتوانــوا عــن الضغــط، سياســيًا وعســكريًا، علــى الــدول التــي تنشــر قــوات فــي 

أراضيهــا مــن دون موافقتهــا لحملهــا علــى ســحبها مــن دون شــروط.
ــد الســوري الرســمي، برئاســة بشــار  ــده الوف ــذي يعتم ــك ال ــدو واضحــًا أن التكتي ــي هــذا الســياق، يب ف
الجعفــري، فــي مفاوضــات جنيــف 8 والمتمثــل فــي التحفــظ علــى تســريع وتيــرة المفاوضــات، إنمــا يعكــس 
ــاؤه مــن أجــل  ــذي يحتاجــه الجيــش الســوري وحلف ــالزم ال ــت ال ــى كســب الوق ــة ال سياســة دمشــق الرامي
تحريــر مــا تبّقــى، ولــو تدريجيــًا، مــن المناطــق الســورية التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة جهــات متمــردة علــى 

ــى أجــزاء مــن ترابهــا الوطنــي. الحكومــة الســورية او موجــودة مــن دون موافقتهــا عل
ــى كامــل  ــة الديبلوماســية الســتعادة ســيطرتها وســيادتها عل ــى األرض وفــي األروق ــح دمشــق عل إذ تكاف
ترابهــا الوطنــي، تلقــى دعمــًا سياســيًا وعســكريًا مــن موســكو وطهــران لتحقيــق هدفهــا االســتراتيجي. ويبــدو 
ــرار  ــة إال بإق ــة الســورية المتطاول ــى حــّل سياســي لألزم ــل ال ــى إنجــاح المفاوضــات والتوصّ أن ال ســبيل ال
ــراف بوحــدة ســورية وســيادتها  ــاء األســد واالعت ــأن التســليم ببق األطــراف المعنييــن، كبارهــم وصغارهــم، ب
ــل  ــوغ الح ــات وص ــاح المفاوض ــس إلنج ــرط الرئي ــح والش ــل الصحي ــو المدخ ــي ه ــا الوطن ــل ترابه ــى كام عل

ــوازن والمنشــود. السياســي المت
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