
صنعاء توجه ضربات تحذيرية لقوى التحالف .. 

ما وراء زيارة السفير األميركي لعدن؟
اســتغل تحالــف العــدوان الســعودي اإلماراتــي خــال كل الســنوات الماضيــة الوضــع الــذي يمــر بــه 
اليمــن لســرقة الثــروات النفطيــة لهــذا البلــد، حيــث كشــفت العديــد مــن التقاريــر والمواقــع االخباريــة 

عمليــات التحالــف الســعودي فــي ســرقة االثــار والثــروات اليمنيــة دون وجــه حــق.
مــن جهــةٍ اخــرى لطالمــا حــذرت القــوات المســلحة اليمنيــة قــوى التحالــف مــرات عديــدة بالكــف 
عــن االســتمرار بالعبــث بمقــدرات اليمــن وثرواتــه، جــاءت تلــك التحذيــرات مــن قبــل القوات المســلحة 

اليمنيــة علــى لســان الناطــق الرســمي للجيــش اليمنــي العميــد يحــى ســريع.
قــوى العــدوان الســعودي اإلماراتــي لــم تاخــذ تلــك التهديــدات علــى محمــل الجد بل اســتمرت في 
نهــب ثــروات اليمــن بشــكل كبيــر وهــذا مــا جعــل القــوات المســلحة اليمنيــة توجــه ضربــات تحذيريــة 
لبعــض الموانــئ التــي كانــت الســفن التابعــة لقــوى التحالــف تحــاول تصديــر النفــط عــن طريقهــا، 
وفــي هــذا الصــدد ومــا تجــدر اإلشــارة اليــه ان الضربــات التــي وجهتهــا القــوات المســلحة اليمنيــة لــم 
يكــن الهــدف منهــا إحــداث أضــرار علــى اإلطــاق وإنمــا هــي كانــت فــي ســياق توجيــه رســائل للتحالف 
الســعودي اإلمارتــي للكــف عــن االســتمرار فــي نهــب ثــروات اليمــن، مــن جهــة اخــرى ال يخفــى علــى 
أحــد أن الضربــات التحذيريــة التــي وجههــا الجيــش اليمنــي كانــت تحمــل فــي طياتهــا العديــد مــن 
الرســائل ايضــًا ومنهــا ان القــوات اليمنيــة أصبحــت أكثــر قــوة وتطــورًا  وأصبــح لديهــا صواريــخ وقــدرات 

للتعامــل  مناســبة 
أنــواع  كل  مــع 
موخــرًا  التهديــدات. 
القــوات  عــادت 
اليمنيــة  المســلحة 
لتترجــم تحذيراتهــا 
ضــد  وتهديداتهــا 
قــوى العــدوان عمليــًا 
الواقــع،  ارض  علــى 
الضُبــة  فمينــاء 
بمحافظــة  النفطــي 

ــة  ــام ناقل ــاء قي ــة اثن ــوات اليمني ــا الق ــة عســكرية نفذته ــاد كان مســرحًا لعملي ــوت شــرق الب حضرم
اجنبيــة بمحاولــة نهــب مليونــي برميــل مــن النفــط الخام.المتحــدث باســم القــوات المســلحة العميــد 
يحيــى ســريع وصــف العمليــة بانهــا رســالة تحذيريــة تأتــي لمنــع اســتمرار عمليــات النهــب، وســط 
تأكيــد علــى شــن المزيــد مــن هــذه العمليــات دفاعــا عــن الشــعب اليمنــي وحفاظــا علــى ثرواته.وفــي 
ــن  ــا جــرى م ــد رزق: م ــال حمي ــذا الموضــوع وق ــرد النشــطاء حــول ه ــي غ ــع التواصــل االجتماع مواق
عمليــة تحذيريــة فــي مينــاء الضبــة يحمــل رســالة للتحالــف وازالمــه وللعالــم اجمــع ان اليمــن كبيــر 

وقيادتــه. وشــعبه  بجيشــه 
ضربة تحذيرية جديدة .. االهداف والرسائل

فــي الوقــت الــذي تســتمر فيــه قــوى العــدوان الســعودي اإلماراتــي فــي غطرســتها تجــاه اليمــن 
ونهــب ثرواتــه لــم يكــن هنــاك خيــار لــدى القــوات المســلحة اليمنيــة ســوى التصــدى لتلــك التصرفــات 
ــاء  ــا صنع ــي أطلقته ــرات الت ــد كل التحذي ــذا الصــدد وبع ــي ه ــة، فف ــر قانوني ــة غي الســعودية اإلماراتي
ــة للمــرة  ــوات المســلحة اليمني ــة عــادت الق ــروات اليمني ــف الســعودي للتوقــف عــن نهــب الث للتحال
الثانيــة خــال شــهر لتنفيــذ عمليــة جديــدة تمثلــت هــذه العمليــة باســتهداف مينــاء الضبــة النفطــي 
فــي حضرمــوت والــذي يحــاول التحالــف نهــب الثــروات النفطيــة عــن طريقــة، العمليــة التــي قامــت بهــا 
القــوات المســلحة اليمنيــة كان الهــدف منهــا هــو منــع تصديــر النفــط اليمنــي والــذي تحــاول الســعودية 

تصديــره بطــرق غيــر قانونيــة مــن اليمــن.
وفــي هــذا الســياق كتــب العميــد يحيــى ســريع فــي تغريــدة علــى »تويتــر« أن القــوات المســلحة 
اليمنيــة نجحــت فــي اجبــار ســفينة نفطيــة حاولــت االقتــراب مــن مينــاء الضبــة جنوبــي البــاد علــى 
المغادرة.وأكــد أن الســفينة »كانــت فــي مهمــة نهــب كميــات كبيــرة مــن النفــط رفضــت االســتجابة 
لتحذيــرات القــوات المســلحة«.وأكد العميــد ســريع اســتمرار القــوات المســلحة اليمنيــة فــي “حمايــة 
اليمنييــن ولتغطيــة مرتبــات كل  فــي خدمــة  الســيادية حتــى تصبــح عائداتهــا  الوطنيــة  الثــروة 
ــًا عــن مصــدر  ــة )ســبأ(، نق ــاء الحكومي ــة األنب ــة”. ونشــرت وكال الموظفيــن فــي كل المناطــق اليمني
فــي وزارة الدفــاع، أن إحــدى الطائــرات المســيرة “أصابــت منصــة تصديــر النفــط فــي المينــاء وألحقــت 

أضــرارا ماديــة فيهــا”.
ما وراء زيارة السفير األمريكي لعدن؟

مــن الواضــح أن التحــركات الســعودية اإلمارتيــة واالســتمرار فــي نهــب ثــروات اليمنــة يأتــي 
باألســاس بتوجيــه مــن امريــكا فالتحالــف الســعودي ومنــذ البدايــة تــم اإلعــان عنــه مــن واشــنطن 
ــة التحالــف الســعودي لنهــب الثــروات اليمنيــة شــهدت محافظــة  فــي هــذا الســياق فــي ظــل محاول
ــي  ــع الســفير االمريكــي ف ــك م ــد المل ــن عب ــوزراء معي ــن رئيــس ال ــًا بي ــاد اجتماع ــوب الب عــدن جن
اليمــن. خــال االجتمــاع الــذي تــم طــرح الكثيــر مــن اإلدعــاءات والتــي هــي باالســاس محاولــة بائســة 
ــل  ــرى مث ــوى الكب ــن الق ــف الســعودي ومــن يدعمــه م ــذي يعيشــة التحال ــل ال ــة االم لتعويــض خيب
امريــكا وبريطانيــا. رئيــس الــوزراء التابــع للحكومــة التــي هــي باالســاس تابعــة للتحالــف الســعودي 
دعــاء الســفير االمريكــي و المجتمــع الدولــي لممارســة ضغوطــات علــى حكومــة االنقــاذ الوطنــي فــي 
ــرى يريــد رئيــس الــوزراء التابــع  ــا تُ صنعاء.فــي هــذا الســياق تُطــرح العديــد مــن التســاؤالت هــل ي
ــروات اليمــن وتقــف القــوات المســلحة اليمنيــة  ــادة الرئاســي أن تنهــب ث لمــا يســمى مجلــس القي
مكتوفــة األيــدي دون أن تقــوم بالــرد المناســب علــى قــوى تحالــف العــدوان الســعودي الــذي دمــر كل 

خيــرات اليمــن.
تصريحات للسفير االمريكي

ــى لســان  ــي وعل ــب االمريك ــن طــرف الجان ــي صــدرت م ــة الت إن التصريحــات االمريكي
الســفير االمريكــي خــال زيــارة إلــى عــدن تأتــي فــي إطــار التدخــات االجنبيــة فــي شــؤون 
اليمــن حيــث إن الزيــارة والــدور المريــب للســفير االمريكــي فــي اليمــن تناولتــه موخــرًا وســائل 
ــارة قــام بهــا إلــى  ــارة الســفير االمريكــي لعــدن زي اإلعــام علــى نطــاق واســع، فقــد ســبق زي
محافــظ حضرمــوت الغنيــة بالنفــط والثــروات. وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى تصريحــات الســفير 
االمريكــي االخيــرة والــذي تــدل بشــكل واضــح ان أمريــكا مســاندة لتحالــف العــدوان فخــال 
ــارة  ــة أن هــدف الزي ــم التطــرق مــن جانب ــا الســفير االمريكــي ت ــى به ــي أدل التصريحــات الت
إلــى عــدن هــي رســالة إلبــراز دعــم الواليــات المتحــدة لمــا تســمى الحكومــة اليمنيــة التابعــة 
لمجلــس القيــادة الرئاســي وتقديرهــا لمــا بذلتــه مــن جهــود خــال الفتــرة الماضيــة لنجــاح 
ــي قامــت  ــى أن هــذه الت ــد صــرح الســفير االمريكــي وأشــار إل ــةٍ اخــرى فق ــة، مــن جه الهدن
بهــا القــوات المســلحة اليمنيــة ســتؤثر علــى كل الجوانــب االقتصاديــة واإلنســانية ووصــول 
المــواد الغذائيــة لليمــن. هنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى أن التصريحــات التــي أدلــى بهــا الســفير 
االمريكــي تأتــي فــي إطــار االســتهاك اإلعامــي ليــس اال النهــا بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع، 
ــذي  ــو الحصــار ال ــي اليمــن ه ــاة ف ــب الحي ــى جوان ــر عل ــل ويؤث ــا يعرق ــة م ــي الحقيق ــه ف الن

يفرضــه التحالــف الســعودي اإلماراتــي والــذي تدعمــه الواليــات المتحــدة االمريكيــة.
فــي النهايــة يمكــن القــول إن القــوات المســلحة اليمنيــة ومــن خــال العمليــة التــي قامــت 
بهــا والتــي تــم التاكيــد عليهــا مــن عبــر تصريحــات الناطــق الرســمي للجيــش اليمنــي تؤكــد 
تمســك صنعــاء بعــدم التفريــط بالســيادة اليمنيــة وأن القــوات المســلحة اليمنيــة حاضــرة 
وجاهــزة وهــي فــي أتــم االســتعداد للحفــاظ علــى ثــروات اليمــن. مــن جهــةٍ اخــرى فــإن الزيــارة 
ــن التســاؤالت حــول  ــد م ــى محافظــة عــدن تطــرح العدي ــي إل ــا الســفير االمريك ــام به ــي ق الت
هــدف الزيــارة ومــا الــذي يريــده االمريــكان مــن المحافظــات الجنوبيــة، فــي الســياق نفســة فــإن 
التصريحــات التــي أدلــى بهــا رئيــس الحكومــة التابعــة لمــا يســمى مجلــس القيــادة الرئاســي 

تــدل علــى حالــة التخبــط الــذي تعانــي منــه.

ــة  ــال شــكل فرصــة ذهبي انطــاق الموندي
ــي  ــي الت ــال الوع ــز ح ــة وحف ــعوب العربي للش
فــي  طاقاتهــا  كل  لتســخير  حاضــرة  كانــت 
وقطــع  »إســرائيل«  مــع  التطبيــع  مناهضــة 
بصــورة  الظهــور  محاولتهــا  علــى  الطريــق 

المنطقــة. فــي  الطبيعــي  الكيــان 
فــي  المختلفــة  الــدول  أعــام  تزاحمــت 

العالــم،  لــكأس  قطــر  مونديــال  انطــاق  حفــل 
العلــم  رفــع  األعــام  زحمــة  بيــن  الافــت  لكــن 
بيــن  األولــى  العــرب  قضيــة  لــواء  الفلســطيني، 
ــب  ــى جان ــرة، إل ــة بكث ــة واألجنبي ــر العربي الجماهي
العالــم  تجــاوزت  التــي  الفلســطينية  الكوفيــة 
لباســًا  بوصفهــا  العالميــة  إلــى  ووصلــت  العربــي 
ورمــزًا  لفلســطين،  المؤيديــن  كل  لــدى  مفضــًا 
الظلــم  ورفــض  الفلســطينية،  والهويــة  للمقاومــة 

الفلســطيني.  الشــعب  بحــق  والعنصريــة 
حــال التعاطــف العربيــة واألجنبيــة الشــعبية 
جنســياتها  بمختلــف  الجماهيــر  أظهرتهــا  التــي 
ومقاطعتهــم  فلســطين  قضيــة  حــول  بااللتفــاف 
الحديــث  أو  اإلســرائيلية  اإلعاميــة  الفــرق 
)الحريــة  وإطاقهــم شــعارات  داخــل قطــر  معهــا 
لفلســطين، وتحيــا فلســطين، وال شــيء اســمه 
إســرائيل، وإســرائيل بــرا بــرا( لــم تحــدث بمحــض 
ــي حــدث  ــة ف ــا تعكــس دالالت مهم ــة، وإنم الصدف
مكانــة  وحيويــة  أهميــة  يؤكــد  رياضــي  عالمــي 
فلســطين وقضيتهــا فــي عقــول ووجــدان المواطــن 
العربــي أواًل، ثــم األجنبــي المتعاطــف مع فلســطين 

ــة بـــ »إســرائيل«  ــض كل أشــكال العاق ــًا، ورف ثاني
وعلــى رأســها قضيــة التطبيــع.

علــى  نفســها  فرضــت  »إســرائيل«  أن  مــع 
المونديــال بشــكل أو بآخــر باالتفــاق مــع الفيفــا، إال 
ــة  ــاليب مختلف ــرت بأس ــة عبّ ــر العربي أن الجماهي
عــن رفضهــا لمــا ســمي اتفاقيــات »أبراهــام«، أو نهــج 
التطبيــع مــع »إســرائيل«، وقالــت بــكل وضــوح ال 

ــا  ــذا م ــم، وه ــي كأس العال ــول لـــ »إســرائيل« ف قب
ــر والواضــح  ــة الكبي عكســه رفــض الشــعوب العربي
الــذي  التطبيــع  لنهــج  جنســياتهم  جميــع  مــن 
التــي طبعــت  العربيــة  األنظمــة  بعــض  ســلكته 

ــرائيل«. ــا بـــ »إس ــميًا عاقاته رس
المشــاهد المتعــددة فــي الســياق نفســه لهــا 
دالالت مهمــة علــى صعيــد قــراءة المشــهد بعــد 
أعــوام مــن توقيــع أنظمــة عربيــة وخليجيــة اتفاقيات 
ــا زالــت  ــرائيل«، وهــي م تطبيــع رســمية مــع »إس
تؤكــد فشــل محــاوالت احتــواء الشــعوب أو تزييــف 

ــة. ــي المنطق ــًا ف ــول »إســرائيل« كيان ــخ بقب التاري
- مــا جــرى فــي مونديــال قطــر يؤكــد أن ســلوك 
مــع  تطبيــع  اتفاقيــات  وتوقيــع  العربيــة  األنظمــة 
»إســرائيل« لدمجهــا واعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
المنطقــة أو كيانــًا طبيعيــًا فيهــا، هــو ســلوك وتوجّــه 
منفــرد ال يعبــر عــن نبــض وتطلعــات الشــعوب 
العربيــة مطلقــًا، وأن التطبيــع مــع »إســرائيل« قريــب 
مــن األنظمــة بعيــد عــن كل البعــد عــن الشــعوب 
وتوجهاتهــا وتأييدهــا لفلســطين والمقاومــة وهــو 
مــا يعكــس فجــوة كبيــرة بيــن الشــعوب واألنظمــة 

المطبعــة مــع »إســرائيل«.
- الرفــض الشــعبي التفاقيــات التطبيــع لــم 
مثــل  عالمــي  رياضــي  حــدث  فــي  األول  يكــن 
الــذي  أكســبو  معــرض  فقــد ســجل  المونديــال، 
أقيــم بدبــي فــي أواخــر العــام الماضــي وفــي مطلــع 
العــام الجــاري، انخفاضــًا واضحــًا وملموســًا فــي عــدد 
زائــري المعــرض مــن 25 مليونــًا إلــى 5 ماييــن 
فقــط، وهــذا التراجــع ســببه الرئيــس المقاطعــة 
المقصــودة ورفــض الشــعوب المشــاركة فــي حــدث 
فيــه »إســرائيل« رســميًا ومرتّــب مــن  تشــارك 

دولــة خليجيــة مطبعــة. 
- مــا جــرى فــي مونديــال قطــر هــذا العــام 
يشــكل صفعــة جديــدة علــى وجــه »إســرائيل« 
التــي مــا فتئــت تســتغل أي حــدث لتجــد قبواًل 
شــعبيًا لهــا فــي األوســاط العربيــة واإلســامية، 
ويعــد فشــًا إســرائيليًا ذريعــًا للدبلوماســية 
ــا  ــي أنه اإلســرائيلية التــي لطالمــا تفاخــرت ف
نجحــت فــي التغلغــل بيــن الشــعوب وكــي 
الوعــي العربــي تجــاه قبــول حــال التعايــش 

التــي تطمــح إليهــا فــي المنطقــة العربيــة. 
العربيــة  المقاطعــة الجماهيريــة  - أدت حالــة 
برفــض الظهــور علــى اإلعــام اإلســرائيلي إلــى 
قطــع الطريــق علــى »إســرائيل« ومنحهــا أي فرصــة 
للتغطيــة علــى جرائمهــا بحــق األرض واإلنســان 
والمقدســات اإلســامية والمســيحية الفلســطينية، 
الشــعب  حقــوق  تقويــض  محــاوالت  كل  بــل 
ــع  ــي م ــد التعاطــف العالم ــى صعي الفلســطيني عل

الفلســطينية. القضيــة 
مونديــال  فــي  العربيــة  الجماهيــر  ســلوك   -
قطــر ينســجم تمامــًا ومــا أظهرتــه نتائــج اســتطاع 
الــرأي األخيــرة التــي أجراهــا »معهــد واشــنطن« 
الماضــي  آذار/مــارس  فــي  لألبحــاث،  األميركــي 
بيــن  كبيــرة  معارضــة  نســبة  أظهــرت  الــذي 
الجماهيــر العربيــة للتطبيــع والقبــول بـ »إســرائيل«، 
بواقــع معارضــة عاليــة، إذ ســجلت فــي البحريــن 
نســبة معارضــة بلغــت 71%، و76% فــي اإلمــارات 
و75% فــي الســعودية، وهــو مــا يعنــي أن األرقــام 
تتســع ورفــض التطبيــع يــزداد بيــن الشــعوب. 

التفاقيــات  المؤيديــن  نســب  تراجــع   -
أمــر  الخليجيــة  العربيــة  الــدول  فــي  التطبيــع 
الوقــت  بمــرور  ظهــر  وهــذا  وطبيعــي،  منتظــر 
واتضــاح األهــداف اإلســرائيلية الحقيقيــة مــن وراء 
اتفاقيــات التطبيــع، وهــو مــا أدى إلــى اتســاع دائــرة 

فأكثــر.  أكثــر  الشــعبية  الرافضيــن 
- حــال المقاطعــة كشــفت حقيقــة النبــض 
العربــي للشــعوب ومــدى حبهــا لفلســطين 
والمقاومــة، وفضحــت كــذب ادعــاءات بنياميــن 
بــأن  مــراراً،  تفاخــر  لطالمــا  الــذي  نتنياهــو 
ــع،  ــة أصبحــت جاهــزة للتطبي الشــعوب العربي
عقــل  فــي  ثابتــة  نتيجــة  يعــزّز  مــا  وهــو 
اإلســرائيلي أنــه منبــوذ مــع اســتحالة تجســيد 
فكــرة التعايــش والقبــول بــه وســط الشــعوب 

والمجتمعــات العربيــة واالســامية. 
القضيــة الفلســطينية كانــت حاضرة بامتياز 
علــى مدرجــات وماعــب المونديــال القطــري 
ــط  ــًا ومح ــًا دولي ــاره حدث ــم، باعتب وكأس العال
والمشــاهد  العالــم،  فــي  الماييــن  أنظــار 
المختلفــة التــي بّثــت علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي تنتشــر بقــوة وتؤكــد أن كل عربي 
مهمــا كانــت جنســيته رفــض الحديــث وقاطــع 
وســائل اإلعــام اإلســرائيلية وســجّل موقــف 
القضيــة  علــى  الضــوء  وســّلط  وشــرف  عــز 

ــه الخاصــة. ــى طريقت الفلســطينية عل
انطــاق احتفــاالت المونديــال شــكل فرصــة 
ذهبيــة للشــعوب العربيــة، وحفــز حــال الوعــي التــي 
كانــت حاضــرة لتســخير كل طاقاتهــا فــي مناهضــة 
علــى  الطريــق  وقطــع  »إســرائيل«  مــع  التطبيــع 
ــا  ــر أنه ــم بمظه ــي كأس العال ــور ف ــا الظه محاولته

ــة. ــي المنطق ــي ف ــان طبيع كي
ــد  ــة يؤك ــال مقاطع ــن ح ــرى م ــا ج ــل م لع
أن الرياضــة ليســت فــوق السياســة، بــل هــي 
ســاحة لدعــم نضــاالت الشــعوب المظلومــة 
والمحتلــة، وال ســيما الشــعب الفلســطيني، 
واســتضافة المونديــال ليســت مبــررًا للتطبيــع، 
وحضــور الفلســطيني بهويتــه األصيلــة شــكل 
نجاحــًا كبيــراً بيــن الجماهيــر العربيــة برفــض 
التطبيــع، وتثبيــت قاعــدة مهمــة مفادهــا أن 
الشــعوب  قضيــة  هــي  فلســطين  قضيــة 
تتزعــزع  لــم  مكانتهــا  وأن  األولــى،  العربيــة 
علــى الرغــم مــن كل محــاوالت العبــث فيهــا، 
تخبــت  أن  المطبعــون  لهــا  أراد  كلمــا  وأنــه 
نهضــت مــن جديــد بتعاطــف عربــي وعالمــي 
ــة  ــة وخيب ــرة صدم ــي كل م شــعبي يشــكل ف
جديــدة لـــ »إســرائيل« وفشــًا فــي تزييــف 
الحقائــق والتاريــخ، وفشــًا أكبــر لرهاناتهــا فــي 

التغلغــل بيــن الشــعوب.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

مونديال قطر.. شعوب ضد التطبيع وال عزاء التفاقيات »أبراهام«
شرحبيل الغريب 

واالربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11096( الخميــس 29 ربيــع الثانــي 1444 هـــ ق 3 آذر 1401 هـــ ش، 24 تشــرين الثانــي 2022مالعــدد 

الشــمال  فــي  األميركــي  العامــل  يتوقــف  ال 
الوجــود  مــع  الموضوعــي  التــآزر  علــى  الســوري 
الجنــوب  إلــى  ينتقــل  بــل  التركــي،  العســكري 
والوســط والشــرق، بتأميــن الغطــاء لـ«إســرائيل« 
العســكري  والتنامــي  التعافــي  منــع  أجــل  مــن 

اإليرانــي. الحليــف  مــع  المتكامــل  الســوري، 
ــن، مــن  ــى اعتداءيــن دمويي اســتيقظ الســوريون عل
ــث  ــن حي ــح م ــق واض ــرائيل«، بتواف ــا و«إس ــن تركي كل م
فــي  أساســيين  لطرفيــن  األدنــى،  الحــد  فــي  النتائــج 
الحــرب الســورية، يمثــل كل منهمــا تهديــدًا وجوديــًا لبقــاء 
ســوريا، كدولــة، فــي حدودهــا األخيــرة، فــي رســالة واضحــة 
قبــل اجتمــاع أســتانة الـــ19، بيــن الــدول الثــاث الضامنــة 
للحــل السياســي فــي ســوريا، فهــل مــن آفــاق لخــروج 

ــم؟ ــي أنهكته ــم الت ــن محنته الســوريين م
أســتانة،  الجتمــاع  جديــد  مؤتمــر  كل  مــع 
ــرب  ــال الســوريين بشــأن ق ينخفــض مســتوى آم
بــة، قاربــت  إيجــاد مخــارج لهــم مــن حــرب مركَّ
علــى دخولهــا العــام الثالــث عشــر، وخصوصــًا بعــد 
أن تحولــت أزمتهــم إلــى ملــف ثانــوي علــى طاولــة 
الصــراع الدولــي، الــذي انفجــر مــع بــدء الحــرب، 
إلــى  بعدهــا  لينتقــل   ،2011 آذار/مــارس  منتصــف 
ســاحات متعــددة فــي أوكرانيــا وجنوبــي شــرقي 
علــى  الحقيقــي  الصــراع  تُخفــي  والتــي  آســيا، 
ديمومــة النظــام المالــي الحالــي، وإبدالــه بنظــام 
دولــي جديــد  نظــام  يتيــح ظهــور  مالــي جديــد، 

والثقافــات. والسياســات  األقطــاب  متعــدد 
وعلــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر الجتماعــات أســتانة، 
ومــا أنجــزت مــن تفاهمــات بشــأن حلــب وريــف دمشــق 
تجمّــدت  األمــور  فــإن  الســوري،  والجنــوب  وحمــص 
ومالــت نحــو إنجــاز فتــح طريــق M4 بيــن حمــاة وحلــب، 
الشــمالي،  ريــف حمــاة  مــن  واســعة  مناطــق  وتحريــر 
وقســم واســع مــن إدلــب، بالعمــل العســكري المُلــزم 
ــين  ــن الرئيس ــي بي ــاق ثنائ ــى اتف ــودة إل ــم الع ــا، ث لتركي
أجــل  مــن   ،2020 آذار/مــارس   5 فــي  وإردوغــان،  بوتيــن 
اســتكمال إعــادة افتتــاح طريــق M4، بيــن حلــب والاذقيــة، 

ــى اآلن. ــيء حت ــه أي ش ــذ من ــم يُنفَّ ــذي ل وال
االجتمــاع عمــا ســبقه  هــذا  تتبايــن ظــروف 
لألطــراف الضامنــة الثاثــة، فروســيا تجــاوزت فــي 
حربهــا مــع الناتــو بالوجــه األوكرانــي 8 أشــهر، مــع 
بعــض االنتكاســات العســكرية، التــي دفعتهــا نحــو 
مزيــد مــن االنخــراط فــي الحــرب، التــي تحولــت، 
مــكان  ال  وجوديــة،  حــرب  إلــى  إليهــا،  بالنســبة 
للهزيمــة فيهــا، األمــر الــذي رفــع مســتوى المخاطــر 
نفســه،  واألمــر  األولويــات.  وترتيــب  الدوليــة، 

بالنســبة إلــى إيــران، التي 
شــهرين  منــذ  تعيــش 
نجــاح  مــع  مواجهــة 
فــي  إســرائيلي  أميركــي 
تحريــك االضطرابــات فــي 
مناطــق متعــددة، وتحريــك 
النزعــات االنفصاليــة فــي 
وهــي  وشــرقيها،  غربيهــا 
مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج 
للخــروج  والزمــن  الصبــر 

ممــا دُفعــت إليــه.
بالرئيــس  ممثَّــًا  التركــي  الجانــب  ويبقــى 
التركــي، الــذي يعيــش هاجــس هزيمــة االنتخابــات 
ــى  ــاج إل ــو يحت ــد أشــهر، وه ــة، بع الرئاســية المقبل
الذرائــع للبقــاء فــي الحكــم، بمــا فــي ذلــك  كل 
ــه ذريعــة  ــرَ ل ــذي وفَّ ــر إســطنبول الدمــوي، ال تفجي
االعتــداءات علــى قــوات الجيــش الســوري، و«قــوات 
ــع إمــكان اجتياحــه أجــزاء  ــة«، م ســوريا الديمقراطي

ــن الشــمال الســوري. ــى م ــا تبق واســعة مم
والخارجيــة  الداخليــة  المشــاكل  جانــب  وإلــى 
ــن  ــن مســتمر بي ــإن التباي ــة، ف ــة الثاث لألطــراف الضامن
روســيا وإيــران مــن جهــة، وبيــن تركيــا مــن جهــة ثانيــة، 
بشــأن تفســير مــا تــم االتفــاق عليــه مــن توافقــات تتعلــق 
بوحــدة األراضــي الســورية، وســيادتها، والاجئيــن، والحــل 
السياســي المؤجَّــل، وخصوصــًا أن محــاوالت المصالحــة 
بيــن تركيــا وســوريا دخلــت مرحلــة التجميــد، إلــى مــا بعــد 

االنتخابــات الرئاســية التركيــة، واألولويــة اآلن هــي للفــوز 
باالنتخابــات، مهمــا تُكــن األثمــان، ولــو اضطــر األمــر إلــى 
إســالة الدمــاء داخــل تركيــا وســوريا والعــراق، األمــر الــذي 
ــة  ــي لمصلح ــام الترك ــزاج الع ــر الم ــح تغيي ــن أن يتي يمك

بقــاء الرئيــس التركــي فــي الحكــم.
الثاثــة،  األطــراف  علــى  يتوقــف  ال  واألمــر 
قواتهــا  أبقــت  التــي  المتحــدة،  الواليــات  فهنــاك 
فــي منطقــة الجزيــرة الســورية، بذريعــة محاربــة 
ســوريا،  فــي  وإيــران  روســيا  لمواجهــة  اإلرهــاب، 

ومنــع انتصارهمــا، وفــق تعبيــر جيمــس جيفــري، 
فــي مقالــه األخيــر فــي »فوريــن أفيِّــر«، والــذي دافــع 
عــن بقــاء القــوات األميركيــة فــي ســوريا، األمــر الــذي 
ســاهم مــع وجــود القــوات التركيــة داخــل ســوريا، 
واســتمرار الضربــات اإلســرائيلية للجيــش الســوري 
وحلفائــه، فــي منــع تحقيــق انتصــار اســتراتيجي 
لــكل مــن روســيا وإيــران فــي ســوريا، وهــذا مــا 
يفسّــر عــدم اعتــراض واشــنطن علــى الهجمــات 
ــر  ــى الشــمال الســوري، وتحذي ــرة عل ــة األخي التركي
رعاياهــا مــن التوجــه إلــى شــمالي ســوريا والعــراق، 
والتحذيــر مــن اجتيــاح عســكري تركــي محتمــل، 
وهــي ال تجــد غضاضــة فــي ذلــك، بعــد فشــل الحــوار 
الكــردي الكــردي، بيــن حــزب االتحــاد الديمقراطــي، 
ــة والرأســمالية  ــع الليبرالي ــًا م ــض أيديولوجي المتناق
والدولــة القوميــة، وبيــن المجلــس الوطنــي الكــردي، 

الموالــي لتركيــا والواليــات المتحــدة، تجربــًة وتاريخًا، 
األميركــي  األخضــر  الضــوء  يفسّــر  الــذي  األمــر 
ــى حــزب  ــط عل ــن أجــل الضغ ــي، م ــاح الترك لاجتي
االتحــاد الديمقراطــي، وإزاحتــه عــن صــدارة المشــهد، 
سياســيًا وعســكريًا واقتصاديــًا، فــي شــمالي شــرقي 
ســوريا، علــى الرغــم مــن تجربــة ثمانيــة أعــوام فــي 

تأميــن الحمايــة المتبادلــة بينهمــا.
الشــمال  فــي  األميركــي  العامــل  يتوقــف  وال 
الوجــود  مــع  الموضوعــي  التــآزر  علــى  الســوري 
العســكري التركــي، بــل ينتقــل إلــى الجنــوب والوســط 
والشــرق، بتأميــن الغطــاء لـ«إســرائيل« لمنــع التعافــي 
والتنامــي العســكري الســوري، المتكامــل مــع الحليــف 
والقواعــد  والمطــارات  المنشــآت  بضــرب  اإليرانــي، 
العســكرية، والتــي تشــكل تهديــدًا مســتقبليًا للكيــان. 
وهــذا مــا يفســر تزامــن الضربــات الصاروخيــة التركيــة 
واإلســرائيلية قبــل انعقــاد اجتمــاع أســتانة بيوميــن، 
لمنــع  األميركيــة  االســتراتيجية  اســتمرار  لتأكيــد 
وفــق  االســتراتيجي،  اإليرانــي  الروســي  االنتصــار 
ــة التجميــد،  التعبيــر األميركــي، وبقــاء ســوريا فــي حال

ومنــع تعافيهــا، كــي تبقــى مُنهَكــة.
فــي مثــل هــذه الظــروف، فــإن هــذا االجتمــاع 
ــن يخــرج عــن إطــار المشــاورات بشــأن ضبــط  ل
التنظيمــات اإلرهابيــة، بعــد أن تــم نقــل أكثــر 
مــن 800 مســلح مــن األوزبــك واإليغــور وغيرهــم، 
مــن إدلــب إلــى أوكرانيــا، مــن أجــل قتــال الجيــش 
الروســي فيهــا، وبتعــاون مؤكــد مــع االســتخبارات 
فــي  االنفصاليــة  النزعــات  ومحاربــة  التركيــة، 
ســوريا وتركيــا وإيــران، ومحــاوالت دفــع تركيــا إلــى 
 ،M4 تنفيــذ تعهداتهــا المؤجلــة بشــأن فتــح طريــق
ليبقــى الحــل للمأســاة الســورية مســتبعَدًا ريثمــا 
تتّضــح نتائــج الصــراع الدولــي، الــذي ســيأخذ 
ــر محــددة. وليــس أمــام الســوريين إاّل  أعوامــًا غي
مزيــد مــن الضغــوط واالنتظــار، أو بــدء عمليــة 
تغييــر واســعة كــي يقّلعــوا أشــواكها بأيديهــم. 

ــارون؟ ــار يخت ــأي خي ف

اجتماع أستانة على إيقاع االعتداءات اإلسرائيلية التركية
أحمد الدرزي 
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