
» لغز إبادتنا البطيء؟«
ــر االســتراتيجية  ــج خبي ــي القاهــا البروفســور ماكــس مانوارين ــي المحاضــرة الت ف
العســكرية فــي معهــد الدراســات التابــع لكليــة الحــرب األمريكيــة، ومــكان المحاضــرة 
اســرائيل فــي 13 آب، أوغســت، 2013، لضبــاط كبــار فــي حلــف الناتــو وتــم تهريــب 
المحاضــرة ســرًا يكشــف بوضــوح كل الغــاز الخــراب الحاصــل  فــي المنطقــة منــذ 
ســنوات، وهــو ايضــًا خبيــر« الجيــل الرابــع مــن الحــرب«، وبتعبيــره الواضــح ان اســلوب  
ــًا  ــرب، وحرفي ــن الح ــع م ــل الراب ــو الجي ــد ه ــًا، والجدي ــار قديم ــة ص ــروب التقليدي الح
والنــص لــه: » ليــس الهــدف تحطيــم المؤسســة العســكرية إلحــدى األمــم، أو تدميــر 
ــات،  ــن بثب ــآكل البطــيء ــــــ لك ــاك ــــــ الت ــو: اإلنه ــدف ه ــل اله ــا العســكرية، ب قدرته

ــى الرضــوخ الرادتــك«. والهــدف هــو ارغــام العــدو عل
ويضيــف حرفيــًا: » الهــدف زعزعــة االســتقرار وهــذه الزعزعــة ينفذهــا مواطنــون مــن 

الدولــة العــدو لخلــق الدولــة الفاشــلة«.
» مــا يهــدد فكــرة ســيادة الدولــة العــدو، يقــول، هــو التحكــم باقليــم خــارج ســيطرة 
الدولــة تتحكــم بــه مجموعــات غيــر خاضعــة للدولــة، محاربــة وعنيفــة وشــريرة، حرفيــًا، 
ــة تنفــذ بخطــوات ببــطء وهــدوء وباســتخدام  ــا نســتطيع التحكــم، وهــذه العملي وهن

مواطنــي دولــة العــدو، فســوف يســتيقظ عــدوك ميتــًا«.
هــذه المحاضــرة التــي قيــل إنهــا أخطــر محاضــرة فــي التاريــخ الحديــث توضــح كل 
مــا جــرى مــن حــروب وصراعــات مســلحة أهليــة ومــن قــوى محليــة شــريرة ومحاربــة 

وعنيفــة. 
بــا شــك ال يمكــن أن يتــم ذلــك مــن »اشــرار وعنيفيــن« مــن دون خلــق« مفهــوم 
القضيــة« وتوظيــف الديــن لهــذا الهــدف أكبــر محفــز لتحقيقــه، لتحمــل مشــاق حــرب 
طويلــة وتحمــل المــوت، مــع الوعــد اآلخــروي بفــردوس هديتــه الكبــرى حفلــة جنــس  
مــع حوريــات وعشــاء فــوري مــع النبــي، واالتبــاع البهائــم ينفــذون أهدافــًا  ال يعرفــون 

عنهــا شــيئًا.
أكثــر مــا يلفــت االنتبــاه فــي هــذه المحاضــرة المســجلة فــي  شــريط فيديــو انقــل 
منــه حرفيــا  هــي عبــارة: » اإلنهــاك، والتــآكل البطــيء«. ولكــن لمــاذا ال يتــم االنهيــار 
الســريع بــدل التــآكل الهــادئ والبطــيء؟  هــذا هــو الجــزء األخطــر فــي محاضــرة خبيــر 
الجيــل الرابــع مــن الحــرب، أي حــروب الوكالــة التــي ينفذهــا بتعبيــره »مواطنــون 

محليــون« بدعــم عســكري وسياســي أمريكــي.
التــآكل البطــيء يعنــي خــراب متــدرج للمــدن، وتحويــل النــاس الــى قطعــان 
هائمــة، وشــل قــدرة  البلــد العــدو علــى تلبيــة الحاجــات االساســية، بــل تحويــل نقــص 
هــذه الحاجــات الــى وجــه آخــر مــن وجــوه الحــرب، وهــو عمــل مــدروس ومنظــم بدقــة.

البروفســور وهــو ليــس خبيــر الجيــل الرابــع للحــرب فحســب، بــل ضابــط مخابرات 
ســابق، ال يلقــي المحاضــرة فــي روضــة أطفــال وال فــي مركــز ثقافــي، بــل لجنــراالت 
ــي  ــة ف ــارة الفت ــي عب ــي التســجيل، وف ــم ف ــر وجوهه ــو، ال تظه ــف النات ــي حل ــار ف كب
ــوع مــن  ــل هــذا الن ــي مث ــراالت: » ف ــًا الجن ــة مخاطب ــول بوقاحــة مبطن المحاضــرة يق
ــا المضــي مباشــرة  ــار الســن، لكــن علين ــى او كب ــاال قتل ــد تشــاهدون اطف الحــروب ق
نحــو الهــدف«، بمعنــى ال تتركــوا المشــاعر أمــام هــذه المشــاهد تحــول دون« الهــدف«.

ــدا ال  ــا وغ ــي ليبي ــن وف ــوريا واليم ــراق وس ــي الع ــق ف ــلوب المطب ــو االس ــذا ه وه
ــقاط  ــدل اس ــيء، ب ــآكل البط ــاك والت ــاذا »االنه ــؤال: لم ــرى الس ــرة أخ ــن، وم ــدري أي ن

ــدة؟«.  ــرة واح ــام م النظ
علينــا فحــص اللغــة الماكــرة والمراوغــة هنــا  وبصــورة خاصــة« االنهــاك ـــــ التــآكل 
ــة  ــي« الدول ــل مواطن ــًا مــن قب ــك حرفي ــق ذل ــم تطبي ــد ت البطــيء« وهــي األخطــر وق
ــــ  ـــــالتآكل البطــيءـ  العــدو«، وهــو تعبيــر التفافــي عــن المنظمــات االرهابيــة. »االنهــاكـ 

ــًا«. ســيطرة علــى اقليــم، التحكــم، اســتيقاظ العــدو ميت
اســتراتيجية االنهــاك تعنــي نقــل الحــرب مــن جبهــة الــى أخــرى، مــن أرض الــى 
ــل » الدولــة العــدو«  ــدو علــى مراحــل، وجع ــدرات الدولــة الع أخــرى، اســتنزاف كل ق
ــخين  ــات، وتس ــن كل الجه ــن م ــاع محليي ــدة محاصــرة بضب ــات ع ــى جبه ــل عل تقات

ــا. ــة وليــس حله ــة أخــرى، اي ادارة االزم ــة وتهدئ جبه
لكــي ال يتــم انهيــار الدولــة الســريع، ألن االنهيــار الســريع يبقــي علــى كثيــر مــن 
مقومــات ومؤسســات الدولــة والمجتمــع، وأفضــل الطــرق هــو التــآكل البطــيء، بهــدوء 
وثبــات وعبــر ســنوات مــن محاربيــن »محلييــن شرســين وشــريرين« كمــا يقــول هــو،  
بصــرف النظــر عــن وقــوع ضحايــا أبريــاء ألن الهــدف وهــو الســيطرة وتقويــض الدولــة 

والمجتمــع أهــم مــن كل شــيء، أي محــو الدولــة والمجتمــع عبــر عمليــة طويلــة.
ــذي يعترفــون بــه ويدرّســونه، مطبــق وممــارس منــذ ســنوات،  هــذا المخطــط ال
لكــن عبــر طــرف ملتويــة ومموهــة، ومغطــاة بشــعارات صاخبــة مــن حقــوق االنســان 
والديمقراطيــة، وهــي ال تشــمل حســب المحاضــر االطفــال والشــيوخ والمدنييــن العــزل 

الذيــن ســيقتلون، ألن الهــدف، الســيطرة، هــو األهــم.
ــة  ــادئ، واســلوب ادارة االزم ــدرج، والبطــيء، واله ــل المت ــاذا القت ــا اآلن لم هــل عرفن
ــًا وصراعــًا  ــادة فعــًا محلي ــدو االب ــا مــرة واحــدة؟ لكــي تب ــا، ولمــاذا ال يقتلونن ــدل حله ب
مســلحًا بيــن عقائــد صلبــة ونظــم حكــم، يتــم توزيــع الســاح علــى كل اطرافهــا، لكــي 

يســتيقظ العــدو، أي نحــن والســلطة والمجتمــع، موتــى.
االســتراتيجية مســتمرة، ومعلنــة وممارســة، وأكبــر مــن يغطــي عليهــا ويبحــث عــن 
أســباب لهــذا المحــو المنظــم، هــو نحــن مــرة بتجريــم التاريــخ، ومــرة أخــرى الديــن 
ــل  ــة، ب ــدة الشــعور بالدوني ــق عق ــات، لخل ــي الجين ــة ف ــف المتوارث ــة العن ــة ثقاف وثالث
ذهبــت كاتبــة وروائيــة  عراقيــة الــى القــول ان شــعر المفاخــرة العربــي والفروســية هــو 

ســبب هــذه الحــروب.
ــة،  ــن الحــرب، حــروب الوكال ــع م ــل الراب ــادة الجي ــج وق ــن حــق ماكــس مانوارين م
أن يشــربوا الويســكي ضاحكيــن ألننــا نقتــل ببــطء ونتــآكل بهــدوء وثبــات، دولــة 
وســلطة مــع كل قيــم المجتمــع، دون أن نعــرف وجــوه القتلــة، وهــي أكثــر وضوحــًا 
مــن وجــوه القتلــى.وكان ردي عليه)جــزاك اهلل خيــرا علــى التقرير.لغــز إبادتنــا البطيــئ.

علمــا بــأن هــذه الســتراتيجية تــم أتباعهــا بعــد حــرب 1967.وترســخت وزادوهــا عمقــا 
ــرق األوســط بالحــرب  ــراق وبــدأ تطبيقهــا علــى الش ودراســة بعــد تأميــم نفــط الع
ــة.  ــرة الضعيف ــوة المنتص ــع الق ــل م ــن والتعام ــدى القوتي ــاء إح ــة النه ــة اإليراني العراقي
تصريحــات طــه الجــزراوي بعــد احتــال الفــاو بــأن األمريــكان زودونــا بمعلومــات 
خاطئــة وادخلونــا فــي الكويــت مســتغلين عقليــة القائــد العشــائرية والــذي غلبتــه 
إمرأة)الســفيره أبريــل كاســبي والتــي تــم تدريبهــا لمــدة شــهر علــى كيفيــة وأســلوب 
الحديــث مــع صــدام (.وكذلــك بعــد ميــل كفــة ميــزان الســيطرة فــي القادســية للعــراق.

أسســت أمريــكا مؤسســة اســمتها)هيئة إدارة شــؤون العراق(ضمــت فيهــا كبــار العلمــاء 
العراقييــن المقيميــن فــي أمريكا.ألنهــم االدرى بصفــات المجتمــع العراقــي وقيادته.هــذا 
باالضافــة الــى تولــي بريطانيــا جميــع األعمــال والمؤتمــرات ضــد العــراق ألننــا حصتهــا 
فــي ســايكس بيكو.وســان ريمون.فاتنــي أن أقــول لــك بــأن الســتراتيجية أعــاه 
ســمية)ببرنامج الصدمة(.وهــذا يعنــي بــأن المطبــق عليــه هــذه الســتراتيجية مــن 
المجتمعــات والشــعوب وصحوتــه بعــد خــراب بلده.يســتنجد ويطلــب مســاعدة عــدوه 
ــا اليوم.وللموضــوع  ــده الفســاد.وهذا مــا يجــري علين ــوا فــي بل ــاذه ممــن عاث األول.إلنق

ــي. ــره لمــن تنادي.تحيات ــم وغي ــاء وعل بقية.ولكــن ال حي

رســم آيــة اهلل العظمــى اإلمــام الســيّد 
للعبــة  جديــدة  حــدودًا  الخامنئــي  علــي 
ــق  ــة. أطل ــدة األميركي ــات المتح ــع الوالي م
وخارجيــًا.  داخليــًا  اتجاهيــن  فــي  الءاتــه 
ففيمــا كانــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 
تمــارس سياســة التناقضــات فــي ســلوكها 
الخامنئــي  الســيد  ردّ  جــاء  إيــران،  مــع 
حاســمًا ومبدئيــًا: ال تفــاوض مــع واشــنطن 

ــا أيضــًا. وال حــرب معه
ــه  ــى أن ــف عل ــم الموق ــران، ُفه ــي إي  ف
ــورة”. إذ  ــد الث ــا “قائ ــدة يطلقه ــة جدي مرحل
لــم يعــد مقبــواًل بعــد اليــوم وجــود خطــاب 
ــع واشــنطن.  ــاوض م ــادي بالتف ــي ين داخل
قــال بلغــة أخــرى فهمهــا الداخــل جيــدًا 
مــن  أميــركا  مــع  التفــاوض  تجربــة  إن 
انتهــت  اإليرانــي  النــووي  الملــف  بوابــة 
بفشــل ذريــع. الفشــل شــخّص مكامنــه 
الرجــل بوضــوح، فـــ” أميــركا لــن تفــي أبــدًا 
بتعهداتهــا فــي المحادثــات وهــي ال تقــدّم 
ســوى كلمــات جوفــاء، وســلوكها خــال 
الســنة والنصــف الماضييــن أصبــح أكثــر 
وقاحــة وال يراعــي اآلداب الدبلوماســية”.

ــى  ــد األعل ــحها القائ ــي َفسَ ــة الت المهل
الجمهوريــة  فــي  المســلحة  للقــوات 
ــارب  ــي للتق ــار الداع ــام التي اإلســامية، أم
مــع الغــرب انتهــت. خطــاب االثنيــن حمــل 
ــر  ــر، مدعّمــًا بتذكي ــى هــذا األم ــدًا عل تأكي
لموقــف مماثــل كان آيــة اهلل الخمينــي قــد 

ــة ســابقة. ــي مرحل ــه ف أطلق
األميركيــة”  “التجربــة  انتهــاء  إعــان 
ــس  ــة الرئي ــن حكوم ــي ع ــي التخل ال يعن
شــعارًا  رفعتهــا  التــي  روحانــي،  حســن 
فــازت بموجبــه فــي االنتخابــات مرتيــن 
الخامنئــي  اإلمــام  حصّــن  متتاليتيــن. 

الشــيخ الرئيــس. قــال إن “مَــن يدعــو الــى 
ــي  ــب دورًا ف ــة كمــن يلع اســتقالة الحكوم
خطــة األعــداء”، مؤّكــدًا أن الحكومــة “يجب 

أن تبقــى وتكــون قويــة وتمــارس وظائفهــا 
ــعب”. ــاكل الش ــّل مش ــي ح ف

الكلمــة  هــي  الشــعب”  “مشــاكل 
المفتاحيــة فــي الخطــاب األخيــر، حــدّد 
الســيد الخامنئــي بوصلــة حكومــة روحاني 
إيــران  عبــره. اعتبــر أن العقوبــات علــى 
“لــن تؤثــر كثيــرًا لــو كان أداء المســؤولين 
أفضــل وأكثــر تدبيــرًا وقــوة وفــي التوقيــت 

المناســب”.
خارجيــًا، أتــى موقــف اإلمــام الخامنئــي 
إثــر  واشــنطن  مــع  للتفــاوض  الرافــض 
دعــوة مفاجئــة وجههــا ترامــب للتفــاوض 

غيــر المشــروط مــع طهــران.
خارجيــًا، أتــى موقــف اإلمــام الخامنئــي 
الرافــض للتفــاوض مــع واشــنطن إثــر دعوة 
للتفــاوض غيــر  مفاجئــة وجههــا ترامــب 
اإليرانيــون  قــرأ  مــع طهــران.  المشــروط 

الدعــوة تلــك فــي ســياق متناقــض مــع 
المســار التصعيــدي االميركــي تجاههــم، 
بــدًءا مــن االنســحاب مــن االتفــاق النــووي 

ــات ضــد  ــل العقوب ــى إعــادة تفعي وصــواًل إل
ــران. إي

ال يفصــل اإليرانيــون الدعــوة تلــك عــن 
حاجــة ترامــب الداخليــة عشــية االنتخابات 
ــل.  ــي المقب ــع تشــرين الثان ــة مطل النصفي
يريــد  األميركــي  الرئيــس  أن  يعتبــرون 
مخاطبــة  تلــك،  الســام”  “دعــوة  عبــر 
الــرأي العــام األميركــي بمــا يعــزز فــرص 
نجــاح مرشــحي الحــزب الجمهــوري. هــذا 
مــن جهــة، أمــا مــن جهــة أخــرى ال يفــوت 
إحراجهــم  ترامــب  محاولــة  اإليرانييــن 
المتيقــن  وهــو  الدولــي،  المجتمــع  أمــام 
ــه  مــن اســتحالة تعامــل طهــران مــع دعوت

“الملغومــة”.
فــي هــذا اإلطــار، جــاء الــرد اإليرانــي 
الواســع الرافــض لتلــك الدعــوة والقائــم 
ــب  ــة بترام ــدم الثق ــى ع ــي األســاس عل ف

وإدارتــه. وفــي هــذا اإلطــار أيضــًا يمكــن 
وضــع تصريــح وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة 
روحانــي، محمــد جــواد ظريــف، الــذي أّكــد 
أن “عــرض ترامــب للحــوار مجــرّد دعايــة”.
التــي  الخارجيــة  الحمــر  الخطــوط 
فــي خطابــه  الخامنئــي  الســيد  رســمها 
األخيــر، مبنيــة علــى قــراءة إيرانيــة معمّقــة 
يقــول  طهــران.  حيــال  ترامــب  لســلوك 
منــذ  األميركيــة  اإلدارة  إن  اإليرانيــون 
تســّلمها مهامهــا وضعــت إيــران فــي مرمــى 
نيرانهــا كعــدو أول لهــا فــي المنطقــة، وهــي 
والســعي  نفوذهــا  احتــواء  علــى  تعمــل 
لعزلهــا مــن خــال حزمــة مــن السياســات، 
ــووي  ــاق الن ــن االتف ــحاب م ــدأت باالنس ب
ــات، وصــواًل،  ــل العقوب ــدًا إلعــادة تفعي تمهي
تخييــر  إلــى  العقوبــات،  ضغــط  تحــت 
طهــران بيــن أمريــن: عــدم االســتقرار أو 

للشــروط. الرضــوخ 
التــي  الخارجيــة  الحمــر  الخطــوط 
فــي خطابــه  الخامنئــي  الســيد  رســمها 
األخيــر، مبنيــة علــى قــراءة إيرانيــة معمّقــة 

ترامــب. لســلوك 
ال يقــرأ اإليرانيــون أي تحــرّك أميركــي 
علــى  الســياق،  هــذا  خــارج  تجاههــم 
األقــل فــي مرحلــة مــا بعــد خطــاب اإلمــام 
ــة  ــدو الجبه ــه، تب ــر. وعلي ــي األخي الخامنئ
ــة علــى مزيــد مــن  ــة اإليرانيــة مقبل الداخل
االختبــارات الصعبــة بــدًءا مــن االقتصــاد 
وصــواًل إلــى الحــرب التــي شــملتها الءات 
ــد”  ــول “القائ ــر أن ق الســيد الخامنئــي. غي
أن ال حــرب مــع أميــركا يضعــه اإليرانيــون 
ــرون  ــة القــوة ال الضعــف، إذ يفسّ فــي خان
القــول مــن زاويــة أن “ال جهــة قــادرة حاليــًا 
ــران”. ــى خــوض حــرب مباشــرة مــع إي عل
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اليــوم  ســوريا  فــي  يعلــو  صــوت  ال 
علــى صــوت هديــر دبابــات جيشــها نحــو 
الشــمال، فــي عمليــة مرتقبــة هادفــة الــى 
تحريــر منطقــة ادلــب الكبــرى ) ادلــب 
ــب  ــاف حل ــن أري ــر محــرر م ــو غي ــا ه وم
آخــر  تعتبــر  والتــي  والاذقيــة(،  وحمــاه 

منطقــة ســورية مــا زالــت خــارج ســيطرة 
الدولــة، بعــد أن اكتمــل تحريــر الجنــوب 
اســتثنينا  اذا  هــذا  ضمنــًا،  والســويداء 
المفاوضــات  حيــث  الســوري،  الشــرق 
الجديــة بيــن الحكومــة وقــوات ســوريا 
ــدم وســاق،  ــى ق ــة تجــري عل الديمقراطي
لصالــح  ســتكون  بالمبــدأ  ونتيجتهــا 

الشــرعية والقانــون وســلطة الدولــة.
إدلــب  أن ميــدان  مــن هنــا، نجــد   
صراعــًا  داخلــه:  فــي  يغلــي،  الكبــرى 
ــا  ــة وغيره ــل االرهابي ــن الفصائ ــًا بي قات
ــة الســتهدافات  ــة، اضاف ــات متبادل وتصفي
ومركــزة،  موضعيــة  ومدفعيــة  جويــة 
وعلــى حــدوده: حشــود وانتشــار وتوزيــع 
الســوري  العربــي  الجيــش  لوحــدات 
االختــراق  لوحــدات  وتثبيتــا  ولحلفائــه، 
والوحــدات الخاصــة، التخــاذ التشــكيلة 
الرئيســية  المهاجمــة  قبــل  النهائيــة 

المناطــق. تلــك  وتحريــر 
التركيــة  المنــاورة  هــذه  أن  يبــدو  ال 

النجــاح لهــا  يُكتــب  ســوف 
بالمقابــل، وضمــن المنــاورة التركيــة 
فــي محاولــة تأخيــر اندفاعــة الجيــش 
العربــي الســوري، نجــد أن أنقــرة تعمــل 
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حمزة الخنسا

لماذا سترضخ تركيا وتتراجع في الشمال السوري؟
شارل أبي نادر 

جاهــدة علــى خطيــن متوازييــن، االول 
مــع الــروس وااليرانييــن العــادة تأكيــد 
التزاماتهــا بمقتضيــات اتفاقــات اســتانة 
وخفــض التصعيــد، فــي محاولــة تبــدو 
ملمــوس  شــيء  لتقديــم  يائســة، 
مــع  والثانــي  الســابق،  عكــس  علــى 

االرهابيــة  المســلحة  المجموعــات 
وغيرهــا، مــن خــال عمليــة خلــط غريبــة، 
فيهــا الفصــل والدمــج والصقــل والتذويــب، 
بمــواد  اشــبه  المجموعــات  تلــك  وكأن 
عضويــة او كيمياويــة جاهــزة للتركيــب، 
ــدو يائســة أيضــا،  ــة تب ــك فــي محاول وذل
تلــك  مــن  المناســب  علــى  لإلبقــاء 
المجموعــات، كأوراق تفاوضيــة، هــي اآلن 

بأمــسّ الحاجــة لهــا.
المنــاورة  هــذه  أن  يبــدو  ال  عمليــا، 
النجــاح،  لهــا  يُكتــب  ســوف  التركيــة 
وهــي فــي النهايــة ســترضخ وتتراجــع فــي 
الشــمال الســوري وذلــك لاســباب التاليــة:

* ميدانيا
الميدانيــة  المؤشــرات  جميــع 
قــدرة  باتجــاه  تذهــب  والعســكرية 
ــذ  ــى تنفي الجيــش العربــي الســوري عل
اختــراق واســع وناجــح داخــل مــا يســمى 

الكبــرر: ادلــب  بمنطقــة 
اصبحــت  حلفائــه  مــع  إمكانياتــه   -
أن  بعــد  للعمليــة،  ومناســبة  متفوقــة 
اســتنادا  منهــا  األكبــر  القســم  تحــرر 
لانتهــاء مــن أغلــب عمليــات التحريــر 
وســطا وجنوبــا وشــرقا )حتــى الفــرات 

حاليــا(.
المحــاور  مــن  العشــرات  هنــاك   -
اختــراق  عمليــات  لتنفيــذ  المناســبة 
ومهاجمــة ناجحــة، جنوبــا وشــرقا وغربــا، 
وبالرغــم مــن تواجــد عــدد مــن نقــاط 
المراقبــة  التركيــة علــى بعــض محــاور 
التقــدم، فيمكــن تجاوزهــا بســهولة، اذا 
التصــادم  بعــدم  قــرار  مــن  هنــاك  كان 
او  تحييدهــا  فموضــوع   ، واال  معهــا، 
توقيفهــا بســيط  وغيــر قابــل للبحــث 

. عســكريا
- المســاحة الواســعة للبقعــة الهــدف، 
مــع وجــود العديــد مــن الطــرق الدوليــة 
يعطــي  معهــا،  المتوازيــة  والمحــاور 
الوحــدات المهاجمــة هامشــا واســعا مــن 
المنــاورة الميدانيــة، لاهــداف العمانيــة 
فــي تحريــر البلــدات والمــدن، وفــي نفس 
الوقــت لاهــداف االنســانية عبــر تحييــد 
المدنييــن، وذلــك من خــال فصل مناطق 
عــن بعضهــا، وتنفيــذ عمليــات الضغــط 
بشــكل متــدرج ومتــواٍز أو مســتقل فــي 
ــة  ــا لتطــور مقاوم ــت، تبع المــكان والتوقي

االرهابييــن او استســامهم .  
إيجــاد  فــي  تفشــل  تركيــا  تــزال  ال 
المجموعــات  تلــك  طريقــة تقنــع فيهــا 

وطنــي” “جيــش  ضمــن  بالتوحّــد 
لناحية المجموعات المسلحة:

رعايتهــا الغلــب  ورغــم  اآلن،  حتــى 
ــة وغيرهــا، ال  ــك المجموعــات االرهابي تل
ــة  ــاد طريق ــي إيج ــل ف ــا تفش ــزال تركي ت
ــد  ــك المجموعــات بالتوحّ ــا تل ــع فيه تقن
ضمــن “جيــش وطنــي”، كمــا تســميه، 
الســوري  العربــي  الجيــش  لمواجهــة 
المجموعــات مختلفــة  فأهــداف هــذه   ،
تمويلهــا  ومصــارد  ووالءاتهــا  بالكامــل، 
خــال  وبرهنــت  ايضــا،  وأســلحتها 
كامــل فتــرة الحــرب علــى ســوريا بانــه 
ال يجمعهــا اال العــداء للدولــة و التشــدد 
والفوضــى  واالرهــاب ، باالضافــة الــى ان 
تركيــا قــد ضاعــت بيــن التزاماتهــا باتفــاق 
اســتانة، وبيــن مصلحتهــا الحقيقيــة فــي 
االبقــاء علــى تلــك المجموعــات كاوراق 
ضغــط وتفــاوض، فخســرت ثقــة روســيا 
وايــران فــي قدرتهــا علــى تنفيــذ االتفــاق، 

ثقــة  خســرت  الوقــت  نفــس  وفــي 
االرهابييــن الذيــن اصبحــوا ال يأمنــون 

ــك. ــي ذل ــى حــق ف ــم عل ــا، وه له
* استراتيجيا:

الوضــع  يبــدو  ربمــا  اســتراتيجيًا، 
الديبلوماســي الدولــي المتوتــر لناحيــة 
االقتصــادي  للوضــع  باالضافــة  تركيــا، 
أكثــر  مــن  اليــوم،  عليهــا  الضاغــط 
سياســتها  فــي  المؤثــرة  العوامــل 
االنهزاميــة المفترضــة فــي ســوريا، والتــي 
وعــدم  هنــاك  للتراجــع  تدفعهــا  ســوف 
الســوري،  العربــي  الجيــش  مواجهــة 
الــروس  أو مشاكســة  معاكســة  وعــدم 
ــان،  ــوا الردوغ ــن برهن ــن، والذي وااليرانيي
للمــرة الثانيــة اليــوم، بعــد وقوفهــم معــه 
فــي محاولــة االنقــاب الشــهير عليــه، 
فــي  عليهــم  االعتمــاد  لــه  يمكــن  انــه 
السياســة والديبلوماســية وفــي االقتصــاد، 
ليــس محبــة بــه طبعــا كــون تاريخــه 
ولكــن  معــروف،  ضدهــم  التآمــر  فــي 
تجمــع الثاثــة اليــوم مشــكلة الهجمــة 

. عليهــم  الشرســة  االميركيــة 
ــتراتيجي  ــوع االس ــح أن الموض صحي
الضاغــط علــى تركيــا اليــوم، هــو مــن 
ترضــخ  لكــي  بقــوة  المؤثــرة  العوامــل 
الســوري، كمــا  الشــمال  فــي  وتتراجــع 
ويمكــن اعتبــار موضــوع الفلتــان والضيــاع 
والفوضــى لــدى مجموعاتهــا االرهابيــة، 

ــن  ــك، ولك ــي ذل ــرا ف ــا مؤث ــا عام ايض
يبقــى الموضــوع االســاس - والــذي 
بســببه ُأرغِمــت تركيــا علــى التقــرب 
ذلــك  عــن  ونتــج  وايــران  روســيا  مــن 
ايضــا  وبســببه  ومتفرعاتــه،  اســتانة 
المجموعــات  وتشــرذمت  ضعُفــت 
ــدان  ــي المي ــا ف ــدت قدرته ــة وفق االرهابي
الســوري - هــو صمــود وبســالة الجيــش 
العربــي الســوري وقدرتــه الغريبــة علــى 
المواجهــة، خــال كامــل الحــرب الكونيــة 
ــاء  التــي شــنت ضــده، مدعومــا مــن حلف
اليــوم  هــو  ومخلصيــن،  واقويــاء  اوفيــاء 
مــا  لتحريــر  الصحيــح  الطريــق  علــى 
تبقــى مــن الجغرافيــا الســورية واعــادة 
التــوازن والقانــون وســلطة الدولــة الــى 
مراقبكامــل ســوريا ضمــن حدودهــا الدوليــة.
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