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“إسرائيل” تعترف: الجيش السوري عاد أقوى مما كان

فورين بوليسي: بن سلمان “ضعيف” واختار البلد 
الخطأ لمعركته الجديدة

يــرى الكثيــرون أن معــاداة الســعودية لدولــة مثــل كنــدا لــم يكــن ألســباب منطقيــة، وأن ردة فعلهــا 
لــم تكــن مناســبة خاصــة وانهــا تضــر مواطنيهــا وخاصــة طالبهــا الجامعييــن المبعوثيــن الــى كنــدا، كمــا 
ــالده  ــة تضــر ب ــش ويتصــرف بطريق ــن ســلمان” شــخص طائ ــد ب ــون أن “محم ــاب ومحلل ــد كت يعتق

بعــدة ملفــات.
محللون يرون أن السياسة السعودية طائشة تحت حكم بن سلمان

بهــذا العنــوان كتــب “ســتيفن كــوك”، الباحــث المتخصِّــص بشــؤون الشــرق األوســط وأفريقيــا فــي 
مجلــس العالقــات الخارجيــة، مقــااًل فــي مجلــة “الفوريــن بوليســي” األمريكيــة، مؤّكــدًا أن ولــيّ العهــد 
ــة  ــه هــذه المــرة، ليــس ألّن كنــدا دول ــد الخطــأ” لمعركت ــار البل الســعودي، “محمــد بــن ســلمان”، “اخت

قويّــة؛ ولكــن ألنهــا قــرَّرت أن المعارضــة الســلميَّة ليســت جريمــة.
ــم  ــم تســئ لإلســالم، ول ــدا؟ هــي ل وتســاءل الكاتــب: “لمــاذا هــذه اإلجــراءات الســعودية ضــد كن

ــي اليمــن”. ــن ف ــة الحوثيي ــل بقضيَّ ــم تتدخَّ ــى دول إســالميَّة، ول ــات عل ــرض عقوب تف
وكثيــرًا مــا كانــت كنــدا فــي سياســاتها علــى النقيــض مــن الواليــات المتحــدة، وكانــت صوتــًا قويــًا 

فــي الدفــاع عــن اإلنســان وحقوقــه، فــي ظــّل حكومــة برئاســة جوســتن تــرودو.

كل مــا فعلتــه كنــدا هــو تغريــده طالبــت فيهــا باإلفــراج الفــوري عــن نشــطاء حقــوق اإلنســان، ومــن 
ــة  ــة الكندي ــادئ الحكوم ــع مب ــًا م ــق تمام ــر يتواف ــو أم ــة الجنســية، وه ــدوي” الكندي ــم “ســمر ب ضمنه

وقواعــد النظــام الليبرالــي وحتــى النظــام الدولــي.
وتــرى الســعودية -وفقــًا لتصريحــات مســؤوليها- أن مــا قامــت بــه كنــدا هــو تدخّــل فــي شــؤونها 
الداخليّــة، وانتهــاك صــارخ للســيادة الســعودية، وربمــا كان البعــض يتوقَّــع أن مثــل هــذا الــردّ قــد يصــدر 
مــن نظــام مثــل النظــام المصــري؛ الــذي يكــره المجتمــع المدنــيّ والناشــطين ومؤيّديهــم الدولييــن، 
ولكــن القاهــرة لــم تطــرد ســفيرًا أو تُلــِغ منحــًا دراســيّة لطالبهــا ولــم تقــم بغيرهــا مــن اإلجــراءات، رغــم 

كثــرة انتقــادات المجتمــع الدولــيّ ألوضــاع حقــوق اإلنســان فيهــا، بحســب الكاتــب.
ــى  ــل الســعودية عل ــي تحــاول تفســير ردّة الفع ــات الت ــن النظري ــر م ــاك الكثي ــوك: “هن ــع ك ويتاب
التغريــده الكنديــة؛ فبعــض المحلِّليــن يعتقــدون أن هــذه اإلجــراءات مثــال آخــر علــى السياســة 
الســعودية الطائشــة تحــت حكــم “محمــد بــن ســلمان”، ويــرى آخــرون أن هــذه اإلجــراءات إنمــا هــي 
رســالة أخــرى للســعوديين بــأن اإلصالحــات هــي إصالحــات ولــيّ العهــد، وأيّ مطلــب آخــر بمزيــد مــن 
اإلصالحــات ســيجد غضبــًة حكوميــًة، حتــى لــو تســبَّب ذلــك بقطــع العالقــات مــع الــدول، وفــي كلتــا 
الحالتيــن فــإن مــا يمكــن أن تخــرج بــه فــي كّل مغامــرة جديــدة لولــي العهــد الســعودي هــو ذاتــه؛ وهــو 

ــر ومتهــوّر وغيــر ناضــج وطاغيــة”. أن هــذا الرجــل متوتّ
غالبــًا مــا يشــتكي الســعوديون مــن أنهــم ال يحصلــون علــى الدعــم الكافــي مــن قبــل واشــنطن، 

وتحديــدًا مــن قبــل اإلعــالم األمريكــي، وهــو أمــر صحيــح إلــى حــدٍّ كبيــر، كمــا يقــول الكاتــب.
ويقــول: “يمكــن مالحظــة ذلــك مــن خــالل زيــارة “محمــد بــن ســلمان” الطويلــة للواليــات المتحــدة، 
حيــث شــنَّت الصحــف األمريكيــة عاصفــة مــن االنتقــادات، وكانــت التغطيــة اإلخباريــة ســلبيَّة بشــكل 
واضــح، ولكــن هــذا أمــر مفهــوم؛ ففــي نوفمبــر مــن العــام 2017، احتجــزت الريــاض رئيــس الــوزراء اللبناني، 
ــذي ال  ــى اليمــن، وأيضــًا الحصــار ال ــد الحــرب الوحشــيَّة المســتمرَّة عل ــك بع ــري”، وذل “ســعد الحري

طائــل مــن ورائــه الــذي فرضتــه الســعودية علــى قطــر”.
ويختــم ســتيفن كــوك مقالــه بتأكيــد أن ولــي العهــد الســعودي “اختــار البلــد الخطــأ لمعركتــه هــذه المــرة؛ 
ليــس ألن كنــدا قويّــة، ولكــن ألنهــا اختــارت موقفهــا الثابــت؛ وهــو أّن المعارضــة الســلميَّة ليســت جريمــة، 

فالســعودية اليــوم المتباهيــة بإجراءاتهــا ضــد أوتــاوا عليهــا أن تعتــذر عــن ســلوكها المتهــوّر”.

من يدفع المسلحين الى االنتحار في ادلب؟
السيد ابو ايمان

هَل سَيكون حيدر العبادي وِنظامُه العِراقيّ أوّل ضحايا العُقوبات األمريكيّة على إيران؟
عبد الباري عطوان

لمــاذا نَتوّقــع مــن خــالل نظــام العقوبــات أن تأتــي النَّتائِــج 
سَــلبيًّة علــى حَُلفــاء ترامــب فــي الخَليــج الفارســي أيضًــا؟ وإلى 

متــى سَــتَطول االنحنــاَءة اإليرانيّــة أمــام هَــذهِ العاصَِفــة؟
إيران؟ 

وزراء  رئيــس  العبــادي،  حيــدر  الســيد  يكــون  ربّمــا 
حُكومَــة  بَــدأت  التــي  العُقوبــات  ضحايــا  أبــرَز  العــراق، 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب تَطبيَقهــا ضِــد إيــران، 
رَســميًّا  إعالِنــه  فيهــا، بســبب  النِّظــام  لتَغييــر  تمهيــدًا 
االلتــزامَ ِبهــا ومُتطّلباتِهــا َفــورًا، وإصــدار َقــراٍر بوَقــف اســتيراد 

اإليرانيّــة. المَصاِنــع  مــن  السَّــيّارات 
ــة الشــيعيّة،  ــة العُظمَــى مــن األحــزاب العِراقيّ الغالبيّ
ِبمــا فــي ذلــك “حِــزب الدعــوة”، الــذي أوصَــل الســيد العبــادي 
إلــى الحُكــم، يُديــن هَــذهِ العُقوبــات ويُعــاِرض االلتــزام 
ــادي،  ــيكون اســتمراره، أي الســيد العب ــك سَ ــا، ولذل ببُنودِه
فــي الحُكــم صَعبًــا للغايــة، إن لــم يَُكــن مُســتحياًل، ألنّــه 
فــي نََظــر مُعاِرضيــه َفــرّط فــي السِّــيادة الوطنيّــة العراقيّــة، 
وأظهــر أبشَــع أنــواع التبعيّــة للِواليــات المتحــدة التــي َغــزَت 
العِــراق، واحتّلتــه، وَفرضَــت عليــه حِصــارًا خاِنًقــا اســتمرّ 

أكثــر مــن 12 عامًــا.
ــي تشــكيل  ــه )النصــر( ف ــادي” وُكتَلت ــال الســيد “العب فآم
بعــض  مــع  بالتَّحاُلــف  الجديــدة  العِراقيّــة  الحُكومــة 
التَّكتُّــالت اأُلخــرى، تَقِــف علــى حاّفــة االنهيــار، إن لــم 
تَُكــن انهــارَت فِعــاًل، ألّن مُعَظــم هَــذهِ التَّكتُّــالت، وال 
نَقــول ُكّلهــا، تتَّخِــذ مَواقِــف قويّــًة ضِــد العُقوبــات تَجنُّبًــا 
لغَضَــب َقواعِدهــا الشَّــعبيّة، وتَعاُطًفــا مــع الجــاِر اإليرانــيّ.
ومــا يَزيــد مــن حَــرَج الســيد “العبــادي” وحُكومَتِــه 

أمرَيــن أساســيين:
األوّل أّن دول الِجــوار العِراقــي مِثــل تركيــا وســورية 

ومُعارَضــة  اإليرانــي،  الخَنــدق  فــي  الوقــوف  أعَلنــت 
ــد  ــن والهن ــل الصي ــك دول ُأخــرى مِث ــوّة، وكذل ــات ِبُق العُقوب
واالتحــاد األوروبــي، ولــن تَِجــد مــن يَقِــف فــي الخنــدق 
األمريكــي غيــر المملكــة الســعوديّة والــدول اأُلخــرى المطلــة 

ــي المُرشَّــحة لالنضمــام إلــى حلــف  علــي الخليــج الفارس
“الناتــو العربــي” الــذي طاَلبهــا الرئيــس األمريكــي بتأسيِســه 
لمُواجَهــة إيــران عَســكريًّا واقتصاديًّــا وسِياســيًّا، جَنبًــا 

إلــى جَنــب مــع إســرائيل، العُضــو السِّــرّي.
االقتصــاد العِراقــيّ “المُضَعضَــع” ســيكون مــن أبــرز 
ــا، فحَجــم التبــادل التجــاري بيــن العــراق  المُتضرِّريــن أيضً
وإيــران يَصِــل إلــى سِــتّة مِليــارات دوالر شَــهريًا، مُعَظمهــا 
حوالــيّ  العــراق  ويــزور  الثَّمــن،  رَخيصَــة  إيرانيّــة  واِردات 
ــيعيّة  ــن الش ــم األماك ــي ِوجهَتهُ ــر إيران ــن زائِ ــة ماليي أربع
المُقدَّســة فــي النجــف وكربــالء، ويَدفــع هــؤالء 40 دوالرًا 
مُقابَــل تصريــح الزيــارة فقــط، ويَدفــع كل زائــر ألــف دوالر فــي 
المتوســط حســب التقديــرات التقريبيّــة، ممّــا يُشَــكِّل ُثقبًــا 

ــذا وذاك  ــن ه ــر م ــة، واألخَط ــة العِراقيّ ــي المِيزانيّ ــرًا ف كبي
أّن الِبــدء فــي تطبيــق هــذا الحِصــار جــاء فــي وقــت تتعاَظــم 
فيــه انتفاضَــة الغضــب فــي الجنــوب العِراقــي نتيجــة تدهــور 
ــاء، وارتفــاع مُعــدَّالت  الخَدمــات األساســيّة مــن مــاٍء وكهرب

ــة والَفقــر. الِبطال
وبحســب راي “عبدالبــاري 
قــرّروا  اإليرانيّــون  عطــوان” 
عاصَِفــة  أمــام  االنحنــاء 
العُقوبــات، ومُحاولــة امتصــاص 
ويشــعرون  األوّليّــة،  أضرارهــا 
أّن دُوَاًل ُكبــرى وصُغــرى فــي 
العالــم تتعاَطــف معهــم، وُكرهًــا 
الحاليّــة  األمريكيّــة  لــإلدارة 
اســتفزاز  فــي  أبدعــت  التــي 
بســبب  بأسْــِره،  العالــم 
ــا وغطرســة رئيســها  عنجهيّته
ــون  ــا يك ــاء ربّم ــذا االنحن ــن ه ــه، ولك ــاعِد ل ــق المُس والَفري
مُؤقَّتًــا، ألّن الدُّفعَــة األصعَــب مــن العُقوبــات التــي تشــمل 
ــي شــهر تشــرين  ــدأ ف ــة، تب ــع الصــادرات النفطيّ ــف جمي وق
ــر بمثيالتهــا  يُذكِّ الــذي  األمــر  المُقِبــل،  )نوفمبــر(  الثانــي 
ــن أن  ــا يُمكِ ــرة، وم ــت مُباشَ ــزو الكوي ــد غ ــراق بع ــي العِ ف

مُدَمِّــرة. آثــاٍر  مــن  يَترتَّــب عليهــا 
عميقــة  خِبــرًة  يَملِكــون  اإليرانييــن  أّن  صحيــح 
اكتَســبوها مــن مُواِجهــة الحِصــار ألكثــر مــن ثالثيــن عامًــا، 
مثلمــا يملكــون قــوّات أمنيّــة قويّــة جــدًّا، ومُدرّبــة ومُواليــة 
أن  ويُمكِــن  المســلحة،  الُقــوّات  مِثــل  مثلهــا  للنِّظــام، 
ــزٍو خارجــيّ، ولكــن  ــة أو َغ ــاتٍ داخليّ تتصــدّى أليِّ اضطراب
الصَّحيــح أيضًــا أنّهــم ال يُريــدون الحَــرب، وال االضطرابــات 

ــي مُفاوضــاتٍ إذا  ــي الدُّخــول ف ــرَدَّدوا ف ــن يت ــة، ول الداخليّ
ســنحت الُفرصــة َكسْــبًا للوَقــت وتمريــر العامَيــن الباقِييــن 
مــن عُمُــر إدارَة “ترامــب” طبعــًا هــذا بــراي صاحــب المقــال.

قــد يُسَــجِّل للســيد “العبــادي” أنّــه أظهَــر مُواقِفــه 
التَّاِبعــة ألمريــكا وإمالءاتهــا دُون أيِّ مُوارَبــةٍ، وِبــدء تطبيــق 
العُقوبــات َفــورًا، ولكــن هُنــاك دُواًل عربيّــًة ُأخــرى مــا زالــت 
تَلتــِزم الصَّمــت، وخاصَّــًة فــي الخليــج الفارســي مِثــل دولــة 
قطــر التــي تتشــارك مــع إيــران فــي حَقــل “بــارس” الغــازيّ 
العِمــالق، وتعتمــد عليهــا لَكســر الحِصــار الــذي فرضتــه عليهــا 
الــدُّوَل األربَــع )الســعودٍية واإلمــارات والبحريــن ومِصــر(، 
ــا التجــاري  ــغ حجــم تبادله ــي يَبُل ــارات الت ــة اإلم ــك دول وكذل

ثمانيــة مِليــارات تَســتأثِر إمــارة دبــي بمُعَظمِهــا.
تغييــر  فــي  األمريكيّــة  العُقوبــات  نجــاح  احتمــاالت 
ــي المُســتقبل المَنظــور  ــدو مَحــدودًة ف ــي تب النظــام اإليران
إيــران ســتحتذي  األقــل ألّن  اأُلولــى علــى  فــي مَرحلتهــا 
بالنَّمــوذج الســوري الــذي اســتَعصى الحُكــم فيــه علــى 
وجــه  فــي  ســنوات  ســبع  مــن  ألكَثــر  وصمــد  التَّغييــر، 
ــي هــذه  ــا ال نســتبعد أن تُعطِ ــي، ولكنّن ــط األمريك المُخطَّ
العُقوبــات نتائــج عكســيّة، وتُــؤدِّي إلــى تغييــر أنظمــةٍ 
ــوَةٍ  ــي كخُط ــام العراق ــها النظ ــى رأسِ ــكا، وعل ــةٍ ألمري حليف
أولــى، وربّمــا أنظِمَــةٍ ُأخــرى فــي منطقــة الخليــج الفارســي، 
فــي  االنخــراط  نتيجــة  خارجيّــة  أو  داخليّــة  ألســباٍب 

األمريكــيّ. ــط  المُخطَّ
الرئيــس ترامــب بَفــرض هَــذهِ العُقوبــات ربّمــا يكــون 
أطلــق النَّــار علــى َقدمِــه، وإقــدام حُلفائِــه فــي المِنَطقــة، 
فــي  والسياســيّة  االقتصاديّــة  الَفوضــى  فتيــل  وأشــعل 
المِنَطقــة تَمهيــدًا للَفوضــى العَســكريّة، وال أحــد يَتوقَّــع 

متــى وأيــن سَــتكون شَــرارَتها اأُلولــى.. واهلُل أعَْلــم.

مــن فمــك ُأدينــك، هــذا هــو الحــال الــذي بــات 
يُعبّــر عــن تصريحــات االحتــالل اإلســرائيلي 
الــذي  الحشــد  كل  فبعــد  بســوريا،  الخاصــة 

الالمتناهــي  ودعمهــا  “إســرائيل”،  حشــدته 
لمجاميــع اإلرهابييــن فــي ســوريا، خــرج وزيــر 
ليبرمــان  أفيغــدور  اإلســرائيلي  الكيــان  حــرب 
ليؤكــد أّن ســوريا عــززت حجــم قواتهــا البريــة 
ليتجــاوز المســتوى الــذي كان عليــه قبــل بدايــة 
األزمــة فــي ســوريا، وأضــاف: “فــي الجهــة المقابلــة 
يكتــف  لــم  الــذي  الســوري،  الجيــش  نــرى 
بالســيطرة علــى كل األراضــي الســورية، يبنــي 
جيشــًا بريــًا جديــداً لــه قاعــدة عريضــة وســيعود 
ــر”، األمــر  ــم يكــن أكب إلــى حجمــه الســابق إن ل
الــذي يُشــير إلى أّن قــوات االحتالل اإلســرائيلي 
باتــت فــي حالــة مــن الترّقــب لمــا قــد يصــدر عــن 
الجيــش الســوري بعــد أن أحكــم ســيطرته علــى 

ــوريا.  ــي س ــق ف ــب المناط أغل
الحــرب  وزيــر  وصّــف  الكلمــات  بهــذه 
فــي  الســوري،  الجيــش  قــدرات  الصهيونــي 
ــى  ــوري تعاف ــش الس ــى أن الجي ــه إل ــارةٍ من إش
ــراده  ــداد أف ــذي أصــاب أع ــر ال ــد التراجــع الكبي بع
خــالل المراحــل األولــى مــن األزمــةِ الســورية، 
حيــث تأثــر الجيــش الســوري نتيجــة هــروب 
أعــداد كبيــرة مــن الخدمــة فــي الســنوات األولــى 

مــن الحــرب، التــي بــدأت عــام 2011.
األيام الصعبة

عاشــها  التــي  تلــك  عبــوس  ســوداء  أيــام 
علــى  الحــرب  بدايــة  مــع  الســوري  الجيــش 
ســوريا، خصوصــًا بعــد أن تســرّب عــدد مــن 
عناصــره مــن الخدمــة العســكرية، والتحــاق أقليّــة 
أخــرى بالمجموعــات المســلحة، تمثلــت تلــك 
المرحلــة بتوسّــع نشــاط المجموعــات المســلحة 
وســيطرتها علــى مســاحاتٍ شاســعة مــن األرض 
آالف  بســقوط  ترافــق  الــذي  األمــر  الســورية، 

الشــهداء مــن عناصــر الجيــش الســوري.
الكبيــر  الدعــم  فــإّن  ذلــك،  مــن  أكثــر 
والالمحــدود الــذي تلقتــه المجموعات المســلحة، 

الســوريين  علــى  وجائــر  ظالــم  رافقــه حصــارُ 
خصوصــًا،  الســوري  الجيــش  وعلــى  عمومــاً، 
األمــر الــذي أفقــد الجيــش الســوري قدرتــه علــى 
ــلحةٍ  ــى أس ــول عل الحص
مــا  تطويــر  أو  جديــدة، 
أســلحة  مــن  يمتلكــه 
قديمــة، وهــو مــا أدّى فــي 
نهايــة األمــر إلــى إضعــاف 
الســوري  الجيــش 
مــن  لعــدد  وخســارته 
االســتراتيجية  المناطــق 
والمهمــة علــى مســاحة 

الســورية. األرض 
من تحت الرماد

ومــع دخــول الحلفــاء 
للحــرب علــى اإلرهــاب فــي ســوريا، بــدأ الجيــش 
الســوري باســتعادة توازنــه وأخــذه زمــام المبــادرة، 
خصوصــًا وأّن الجيــش الســوري وبعــد ســنواتٍ 
عــدّة مــن الحــرب أخــذ الكثيــر مــن الــدروس 
والعبــر، والتــي تــمّ االســتفادة منهــا فــي فهــم 
خبرتــه  وأصبحــت  وأنماطهــا،  الحــرب  طبيعــة 
العســكرية ال تُقــارن بالخبــرة ذاتهــا التــي كان 

ــرب. ــل الح ــا قب يمتلكه
وفــي فتــرةٍ وجيــزة تمّكــن الجيــش الســوري 
الشــرقية،  الغوطــة  علــى  نفــوذه  بســط  مــن 
ــى محافظــة  ــًا بعدهــا ويُســيطر عل ليتجــه جنوب
يُســيطر  ثــمّ  ومــن  الشاســع،  وريفهــا  درعــا 
علــى محافظــة القنيطــرة التــي تحــاذي الجــوالن 
المحتــل، وبعــد هــذا التحريــر أحكــم الجيــش 
ــة  ــذ الحدودي ــى كل المناف الســوري ســيطرته عل
مــع الجــارة الجنوبيــة، باإلضافــة لســيطرته علــى 
كامــل الشــريط الفاصــل مــع الكيــان اإلســرائيلي، 
الســوري كل  الجيــش  الســيطرة قطــع  وبهــذه 
خطــوط اإلمــداد مــن األردن والكيــان اإلســرائيلي، 
ُليرحّــل بعدهــا جميــع المســلحين الرافضيــن 
ــى الشــمال  ــة الســورية إل ــع الحكوم للتســوية م
المســلحين  بقيّــة  إلــى  وينضمــوا  الســوري، 
الذيــن تــمّ ترحيلهــم مــن مختلــف المناطــق 

الســورية إلــى محافظــة إدلــب.
العين بالعين

الجيــش  أصــاب  الــذي  والتعــب  اإلنهــاك 
الســوري خــالل “الســبع العجــاف” مــن الطبيعــي 
ــم، األمــر الــذي  أن يُصــاب بــه أيّ جيــش بالعال
ســمح لقــوات الكيــان اإلســرائيلي أن تُعربــد فــي 
األجــواء الســورية دون حســيٍب أو رقيــب، حيــث 
قــام طيــران العــدو بعــدّة هجمــاتٍ اســتهدفت 
الســورية،  العلميــة  األبحــاث  مراكــز  بمجملهــا 
وبعــض قطــع الجيــش الســوري التــي كانــت 

ــالل. ــوات االحت ــدد ق تُه

غيــر أن هــذا اإلنهــاك الــذي أصــاب الجيــش 
الجيــش  إّن  إذ  كّلــه شــر،  لــم يكــن  الســوري 
ــة أن  الســوري اليــوم اســتطاع وفــي فتــراتٍ قليل
يســتعيد كل مــا خســره علــى مســاحة األرض 
الوقــوف  علــى  قــادرًا  أصبــح  كمــا  الســورية، 
هجماتــه  وردُّ  اإلســرائيلي  الكيــان  بوجــه 
الجويــة وإســقاط طائراتــه الحربــة التــي تُعــدّ 
األحــدث فــي العالــم )F35(، بــل أصبــح الجيــش 
الســوري قــادراً علــى الهجــوم علــى مواقــع الكيــان 
وحــدث  المحتــل،  الجــوالن  فــي  اإلســرائيلي 
ذلــك فــي أكثــر مــن واقعــة، ناهيــك عــن تســيير 
ــات  ــت دفاع ــي أقلق ــار الت ــن دون طي ــرات م الطائ

الكيــان الجويــة.
التــي  االنكســارات  إّن  القــول..  خالصــة 
تعــرّض لهــا الجيــش الســوري خــالل األزمــة 

التــي حّلــت ببــالده حوّلهــا الحقــًا إلــى انتصــارات 
مــن  أرضــه  تحريــر  علــى  تتوقــف  ال  كبيــرة 
مجابهــة  إلــى  تعداهــا  بــل  اإلرهابيــة،  القــوى 
العــدو اإلســرائيلي وإســقاط طائراتــه، وبتأكيــد 
وزيــر حــرب الكيــان اإلســرائيلي فــإّن الجيــش 
الســوري وبعــد أن عــاد إلــى ســابق عهــده، فإنّــه 
بــدأ يبنــي قــدراتٍ لــم تكــن موجــودة لديــه قبــل 
ــن  ــك ع ــر، ناهي ــف الوزي ــب توصي ــة، بحس األزم
ــة  ــالل مواجه ــبها خ ــي اكتس ــرة الت ــه الكبي خبرت
وطــرد اإلرهابييــن مــن أرضــه، األمــر الــذي لــن 
الداعــم  وأنهــا  خصوصــًا  “إســرائيل”  إال  يقلــق 
ــدا  ــوم ب ــي ســوريا، والي ــاب ف ــوى اإلره ــر لق األكب
قــادر علــى ردع  الســوري  الجيــش  واضحــًا أن 
الكيــان الصهيونــي ومواجهتــه فــي أيّ معــارك 

الوقتالحقــة.

فــي الوقــت الــذي تســعى االمــم المتحدة وســوريا 
وواجهــات اقليميــة ودوليــة للعمــل علــى تجنــب ســفك 
رغــم  الشــمالية  الســورية  إدلــب  الدمــاء بمحافظــة 
ــاك  ــا، هن ــك االشــتباك ميداني االســتعداد الســوري لف
مــن الجماعــات المســلحة مــن تغــرد خــارج ســرب 
التســوية وتراهــن علــى الحــل الدمــوي وعلــى الســالح 
الــذي تحملــه مــن خــالل التمتــرس بالمدنييــن الذيــن 
يقــدر عددهــم فــي هــذه المحافظــة باكثــر مــن أربعــة 

مالييــن انســان.
وأنقــرة(  وطهــران  )موســكو  الثــالث  العواصــم 
ــي ســوريا  ــام اإلنســانية ف ــوة المه ــا لق ــت اجتماع أبلغ
الخــاص  العمــل  لفريــق  جديــدة  جلســة  خــالل 
بالقضايــا اإلنســانية فــي جنيــف، أنهــا “ســتفعل كل مــا 
بوســعها لتفــادي الحــرب فــي محافظــة إدلــب”. مؤكــدة 
حرصهــا علــى تفــادي معركــة قــد تهــدد أرواح مالييــن 
المدنييــن، فــي وقــت يســتعد فيــه الجيــش الســوري 
لتحريــر كل ذرة تــراب مــن ارضــه التــي اســتباحتها 
ــذه  ــي ه ــا ف ــة مســلحة وصــل عدده ــات تكفيري جماع
المحافظــة الــى اكثــر مــن مئــة مجموعــة اكثرهــا دموية 
التبعيــة للســعودية  المتنوعــة  المســلحة  الواجهــات 
واالمــارات وقطــر وتركيــا منهــا حــركات “جبهــة النصــرة” 

ــرار الشــام”.. ــي” و”أح ــن الزنك ــور الدي و”ن
علــى  الجاريــة  الســورية  االســتعدادات 
قــدم وســاق حاضــرة لــكل الســيناريوهات رغــم 
محــاوالت تركيــا وبقيــة الــدول المشــغلة لإلرهــاب، 
لاللتفــاف “فــي أســتانة او غيرهــا مــن المؤتمــرات 
التفاوضيــة”، علــى تصفيــة المســلحين االجانــب 
المنطقــة  ســوريا،  شــمال  فــي  والمحلييــن 
المحاذيــة لتركيــا والتــي شــكلت خــالل الســنوات 
ــن المســلحين  ــة لعشــرات اآلالف م ــرة وجه األخي
والمدنييــن الذيــن تــم إجالؤهــم مــن مناطــق عــدة 

كانــت تحــت ســيطرة الفصائــل المعارضــة أبرزهــا 
مدينــة حلــب والغوطــة الشــرقية لدمشــق.

ــم اســتعدادات  ــو “رغ المســاعي الســورية ال تخل
مــن  االرض  وتنظيــف  ميدانيــا  المســلحين  دحــر 
دمويتهــم”، مــن ســيناريو المفاوضــات واعطــاء الفرصــة 
االخيــرة والقــاء الحجــة علــى المســلحين وتوجيههــم 
لخلــع الســالح وترحيــل االرهابييــن االجانــب مــن 
ــا  ــوا ســوريا عــن طريــق تركي جميــع الجنســيات “دخل
ــدر عددهــم  ــى ســوريا ويق ــم ال ــرا له ــت مم ــي كان الت
ــى  ــم ال ــلح”، ترحيله ــف مس ــر ال ــة عش ــا بخمس حالي
بالدهــم ثــم محاكمتهــم هنــاك بالتعــاون والتنســيق 

ــم المتحــدة.   ــع االم م
الــى وجــود  الســياق، تشــير مصــادر  هــذا  فــي 
ــة  ــن الحكومــة الســورية ووحــدات حماي مفاوضــات بي
فــي  الســوري  الجيــش  النتشــار  الكــردي  الشــعب 
ــة  ــت تتواصــل مفاوضــات تركي ــي وق ــك المناطــق ف تل
روســية بحثــا عــن حــل نهائــي الدلــب، بعــد فتــح 
معبــر للمدنييــن الذيــن تجــاوزت أعدادهــم 5000 خرجــوا 
ــادت  ــي ع ــى المناطــق الت ــب إل ــن إدل ــن م بشــكل آم
للســيطرة الدولــة الســورية، عبــر أبــو الضهــور، وتحــت 

ضمانــات روســية.
الســورية  الســلمية  المســاعي  تتوقــف  لــم 
الســوري  الطيــران  أســقط  بــل  الحــد  عنــد هــذا 
الخميــس، مناشــير علــى مدينــة تفتنــاز ومحيطهــا 
بريــف إدلــب الشــمالي الشــرقي خاطــب الجيــش 
الضغــط  منهــم  طالبــا  األهالــي  عبرهــا  الســوري 
علــى المســلحين مــن الجنســية الســورية للدخــول 
تحكــم  مــن  تخلصهــم  محليــة  مصالحــات  فــي 
األجنبيــة  وخاصــة  المســلحة  الجماعــات  وأفعــال 
ــي التعــاون معــه  ــب الجيــش مــن األهال ــا. وطل منه
لتخليصهــم مــن تحكــم الجماعــات المســلحة بهــم  

ــادة  ــم وإع ــاة عوائله ــم وحي ــى حياته والمحافظــة عل
األمــن واالســتقرار إلــى المنطقــة والبــدء ببنائهــا.

تحريــر  “هيئــة  تنظيــم  أعلــن  المقابــل  فــي 
الشــام” اإلرهابــي تمــرده علــى أنقــرة مصــرا علــى 
نفســه  يحــل  ان  ورفــض  بالســالح  التمســك 
واإلندمــاج ضمــن “الفصائــل” المهيــأة إلدارة المناطــق 
التنظيــم  التركــي، بــل ان هــذا  الخاضعــة للنفــوذ 
االرهابــي هــدد تركيــا بقطــع يدهــا إن حاولــت مدهــا 
الــى ســالحه، وطالــب القيــادي البــارز فــي الهيئــة 
“مظهــر لويــس”، مــن يتحــدث عــن حــل الهيئــة بــأن 
“يحــل األوهــام والوســاوس فــي عقلــه المريــض”، 
ــا”، فــي وقــت  ــد القائميــن عليه ــة بي ــرار الهيئ وأن “ق
أعلنــت مجموعــة تنظيمــات إرهابيــة عــن إندماجهــا 
ــذي  ــر”، ال ــة للتحري ــة الوطني تحــت مســمى “الجبه
تــم بضغــط مــن النظــام التركــي إلجبــار الهيئــة علــى 
حــل نفســها واالندمــاج ضمــن الجبهــة أو القضــاء 

ــكيل. ــذا التش ــر ه ــا عب عليه
خيمــة  تحــت  المســلحين  “تجميــع”  اقتــراح 
“الجبهــة الوطنيــة للتحريــر”، جــاء بضغــط مــن تركيــا 
فــي مســعى للحفــاظ علــى “مــاء وجههــا” قبــال روســيا 
التــي تــرى أن وجــود النصــرة وحلفائهــا يشــكل خطــرا 
الشــمالية  المحافظــة  هــذه  فــي  المدنييــن  علــى 
ويســرع العمــل العســكري للجيــش الســوري لحســم 

ــب. ــي إدل ــة ف المعرك
امنيــا مربــكا بعــد  اليــوم وضعــا  ادلــب تعيــش 
واغتيــال  لالنــداد  أمنيــة  تصفيــة  حمــالت  إســتعار 
ــا للبعــض االخــر،  ــات المســلحة بعضه ــادات الواجه قي
منهــا “تحريــر الشــام” التــي تصفــي معظــم المطالبيــن 
بالمصالحــة مــع الدولــة الســورية فــي مناطــق نفوذهــا، 
أعلنــت  التــي  للتحريــر”  الوطنيــة  “الجبهــة  ومنهــا 
حظــر التجــوال فــي عشــرات القــرى والمــدن حتــى 

اشــعار اخــر للقبــض علــى مــن وصفتهــم بـ”خاليــا 
المصالحــات”، حتــى وصــل عــدد القتلــى جــراء عمليــات 
قتيــال   267 مــن  أكثــر  إلــى  واالختطــاف  االغتيــال 

غالبيتهــم يحمــل جنســيات أجنبيــة.
الجماعــات  لهــذه  العقالنــي  غيــر  التصــرف 
المشــغلة  الــدول  امــالءات  هــي  انمــا  المســلحة 
ترغيبــا  ســوريا  فــي  الحــرب  تقــود  التــي  لهــم 
ــدول  ــعودية وال ــال الس ــو ح ــا ه ــا” كم ــم “بامواله له
الخليجيــة، أو تهديــدا لهــم بـ”ضــرورة دفاعهــم عــن 
تســعى  التــي  تركيــا  حــال  هــو  كمــا  أنفســهم”، 
مصالحهــا  ليحفظــوا  المنطقــة  فــي  البقائهــم 
وامتيازاتهــا رغــم محاصرتهــم فــي إدلــب دون اي 
منفــذ للهــرب، وقــد امتنعــت انقــرة عــن اســتقبالهم..

“مســاعد  إيغيالنــد  يــان  لفــت  هنــا  مــن 
المبعــوث األممــي الخــاص إلى ســوريا ســتيفان دي 
ميســتورا”، الــى أن األمــم المتحــدة دعــت “البلــدان 
الغربيــة والــدول الخليجيــة التــي ترعــى الجماعــات 
المســلحة فــي ســوريا، إلــى بــذل جهــود إضافيــة 
مــن أجــل منــع مواصلــة هــذه الجماعــات تصرفاتهــا 
ــة  ــورة كامل ــض بص ــي تتناق ــة والت ــة العنيف االرهابي

ــاني”. ــل اإلنس ــادئ العم ــع مب م
إدلــب ال بــد ان تتحــرر مــن االرهــاب ســلما او 
ــا  ــك م ــة، وذل ــي مســير االنتصــارات المتالحق ــا ف حرب
اشــار اليــه الرئيــس الســوري بشــار األســد، أن تحريــر 
محافظــة إدلــب ســيمثل أولويــة بالنســبة للجيــش 
الســوري فــي عملياتــه المقبلــة، بعــد  ان تمكنــت 
الحكوميــة الســورية خــالل العاميــن 2016 و2017، مــن 
خــالل  خســرتها  التــي  األراضــي  معظــم  اســتعادة 
الحــرب، وســيطرتها خــالل العــام الحالــي علــى كامــل 
منطقــة ريــف دمشــق، بمــا فــي ذلــك الغوطــة الشــرقية، 

ــالد. ــوب الب ــى مناطــق جن ــة إل باإلضاف
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