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بهدوء

المشهد اإلقليمي الغامض؛ مرحلة جديدة؟
ناهض حتر

فتح علي:
يمكننا
تقديم آليات
تستخدم في
مكافحة
اإلرهاب

ــبة ال يخدم لبنان
اإلرهاب واملجموعات اإلرهابية التي
ك ــان ــت تــرت ـكــب ال ـج ــرائ ــم ف ــي ســوريــا
والعراق ،وتحاول اليوم القيام باألمر
نفسه في لبنان».
ورأى فتحعلي أن «أي دولة تعترض
على املساعدة التي تقدمها إيران إلى
ل ـب ـنــان ال ت ـخ ــدم املـصـلـحــة الــوطـنـيــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .ف ـل ـب ـن ــان ي ـع ـي ــش ظ ــرف ــا
ص ـع ـبــا ،وال ـج ـيــش ي ـح ـتــاج إل ــى دعــم
عسكري مــن الجميع كــي يتمكن من
م ــواج ـه ــة اإلره ــابـ ـي ــن واالع ـ ـتـ ــداءات
الـتــي تستهدفه .والـجـيــش اللبناني

الهبة غير مشروطة
ومن دون مقابل
وبال وسطاءوجاهزة
للتسليم فورًا

االتجاهات وارتفع صوت التطرف».
وق ـ ــد صـ ـ ــدرت بـ ـي ــان ــات ن ـع ــي لـ ــه مــن
ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء :س ـل ـي ــم ال ـ ـحـ ــص ،نـجـيــب

ج ـ ـيـ ــش وطـ ـ ـن ـ ــي ويـ ـ ـض ـ ــم كـ ـ ــل فـ ـئ ــات
الشعب اللبناني وطوائفه ،ويحتاج
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم مل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب.
وهـ ــو س ـي ـعــانــي م ــن رفـ ــض أي دول ــة
للمساعدات التي ستصل إلـيــه .وأي
شروط يمكن أن توضع على الهبات
للجيش ستكون غير منطقية».
وعـ ـ ــن إم ـ ـكـ ــان شـ ـم ــول الـ ـهـ ـب ــة آلـ ـي ــات
عسكرية ،ق ــال« :بـعــض اآلل ـيــات التي
ق ــد تـسـتـخــدم ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
يمكن أن تكون ضمن الـلــوائــح .نحن
نعرف حاجات لبنان ،ونعرف أيضًا
مــا نــريــد تـقــديـمــه ،ألن هــدفـنــا واح ــد،
هو مكافحة اإلرهاب».
ّ
وعـ ــن م ــوع ــد تـسـلـيــم ال ـه ـب ــة ،أك ـ ــد أن
«الهبة اإليرانية جاهزة .وإذا توافرت
األطــر القانونية لها فنحن جاهزون
لـتـقــديـمـهــا فـ ــورًا .لـبـنــان يـحـتــاج إلــى
مساعدة طارئة ،واألسلحة والذخائر
ل ــدي ـن ــا ج ــاه ــزة وال ت ـح ـت ــاج إال إل ــى
نقلها إلى الجيش .وحني يقول لبنان
إنــه أصبح مستعدًا ّ
لتقبلها سنقوم
ّ
فورًا بتسليمها .لكن يجب أل تتأخر
املـســاعــدات بسبب كثافة التهديدات
التي يتعرض لها لبنان».

مـ ـيـ ـق ــات ــي ،سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري وفـ ـ ــؤاد
السنيورة ،ومفتي الجمهورية الشيخ
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف دريـ ـ ــان وشـخـصـيــات
سياسية وثقافية وإعالمية.
منح الصلح أحد أبناء العائلة التي
خ ــرج مـنـهــا سـيــاسـيــون ك ـبــار خــال
القرنني املاضيني ،أبرزهم جده منح
ووالـ ـ ـ ــده عـ ـ ــادل الـ ـ ــذي ت ــول ــى رئ ــاس ــة
بلدية بيروت ،وهو قريب من الدرجة
الثانية لكل مــن الرئيسني الراحلني
رياض وتقي الدين الصلح.
ي ـش ـ ّـيــع الـ ــراحـ ــل ال ـك ـب ـيــر ب ـع ــد ص ــاة
عـصــر ال ـيــوم فــي جــامــع الخاشقجي
فــي ب ـي ــروت .وتـقـبــل ال ـت ـعــازي يومي
الثالثاء واألربعاء في نادي خريجي
الـ ـج ــامـ ـع ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ــورديـ ـ ــة -
بيروت.

هــل يمكننا الـحــديــث عــن «غ ـيــاب روس ــي» عــن الـحــدث
السوري؟ األسلحة تتدفق من موسكو إلى دمشقّ ،
كمًا
ونــوعــا .املــوقــف السياسي الــروســي أكـثــر صــابــة مما
يسمى «التحالف الدولي» ضد «داعــش»؛ ّ
يشدد الروس
على أن ذلــك التحالف بال جــدوى إذا لم يشمل سوريا
وإيران ،ويؤكدون أن طلعات طائرات التحالف في سماء
سوريا ،من دون موافقتها الصريحة واستئذانها ،هو
ّ
اع ـتــداء عـلــى سـيــادتـهــا؛ وي ـح ــذرون دمـشــق مــن «الثقة
َ
بالوعود األميركية» :الروس ،إذًا ،حاضرون ،وإنما بالقدر
الذي تحدده القيادة السورية .ينطبق األمر نفسه على
ّ
استعدت للتدخل في عني العرب ـ ـ كوباني،
إيــران التي
«إذا طلبت الحكومة السورية منها» ذلك.
الـســؤال ،بالتالي ،ال يتعلق بالروس واإليــرانـيــن؛ ولكنه
يتعلق بالتوجهات السياسية الـســوريــة الـتــي نحسب
أنها في مرحلة استيعاب املتغيرات ،وإعادة الحسابات،
ومرونة التكتيكات التي يتقنها السوريون ،خصوصًا
في املنعطفات الكبرى.
تـتـعــاطــى دم ـشــق م ــع الـنـشــاطــات الـعـسـكــريــة للتحالف
األميركي في سوريا باعتبارها أمرًا واقعًا؛ حصلت على
ّ
تعهدات أميركية مكتوبة ،ليست هي األساس ،بل األساس
يكمن في تعقيدات املشهد اإلقليمي والدولي ،وخطوطها
الحمراء التي تحول ،أقله في املدى املنظور ،دون العدوان
على الجيش السوري أو املساس بالنظام وموقعه وقوته.
في املسار العسكري ـ ـ األمني ،يفيد الجيش السوري،
اآلن ،من املتغيرات ،لتحقيق انجازات في إطــار تحرير
املناطق التي تسيطر عليها التنظيمات املسلحة .وهي،
كلها ،أصبحت ،باملعنى السياسي ،من املاضي؛ فلقد
ُرفــع الغطاء األميركي ـ ـ األطلسي ،وبالتالي الخليجي
ـ ـ ـ الـتــركــي عـنـهــا ،لـصــالــح «ج ـيــش مـنـظــم» مــن  15ألــف
«جـنــدي» من «املعتدلني» يتم اختيارهم على مستوى
فردي ،واخضاعهم لتدريبات عسكرية ،وفق الوسائل
والعقيدة العسكرية األميركية ،في السعودية وتركيا.
هذا «الجيش» ال يعده األميركيون ،كما هو واضح من
عــديــده ونـمــط تأهيله ذي الـطــابــع الـسـيــاســي بــالــدرجــة
األولــى ،ملواجهة الجيش السوري ،وال ملواجهة «داعش»
ولـكــن للحلول محلها؛ سـيـكــون أشـبــه بـشــرطــة تحت
الحماية الدولية.
«امل ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة» و«االئ ـ ـتـ ــاف» وس ــواه ـم ــا من
التشكيالت العسكرية والسياسية ،فات زمانها دوليًا
وإقليميًا؛ ما بقي لدينا اآلن« :داعش» في شمال شرقي
سوريا ،وهــي تتلقى الدعم من تركيا ،و«النصرة» في
الجوالن وجوارها ،وهي تتلقى دعمًا إسرائيليًا.
لكن ،سياسيًا ،تظل املنطقتان هاتان ،داخل الحدود التي
ّ
ستعبر
ترسمها موازين القوى الدولية واإلقليمية؛ وهي

عــن نفسها ،فــي وقــت مــا ليس بعيدًا ،فــي مـنــاخ دولــي
يقترح تسويات؛ ليس على طريقة «جنيف  »2املضحكة،
وإنـمــا فــي سياق ثالثة تفاهمات منتظرة موضوعيًا:
تفاهم روسي ـ ـ أميركي ،وآخر إيراني ـ ـ أميركي ،والثالث
سوري ـ ـ سعودي.
أم ــا بالنسبة إل ــى تــركـيــا أردوغ ـ ــان؛ فـهــي م ـل ــزوزة ،في
األخير ،إلى أحد خيارين :إذا لم تنضبط ،عسكريًا وأمنيًا
وسياسيًا ،في سياق «التحالف» األميركي ،فــإن لدى
األميركيني ما يفعلونه نحوها :القضية الكردية ستغدو
ّ
على جدول األعمال الدولي ،مما يشكل غطاء أمميًا لنقل
األزمة إلى الداخل التركي .األرجح أن أردوغان سيناور
للحصول على مكاسب قبل الرضوخ لألميركيني ،لكن
مكاسبه املمكنة ستكون على حساب الـكــرد ،ال على
حساب الرئاسة السورية.
ماذا تريد الواليات املتحدة ،وملاذا تستعيد ،ولو جزئيًا،
حضورها العسكري والسياسي في العراق وسوريا؟
اإلجابة األقرب إلى الواقعية هي أنها قررت إنهاء األدوار
السياسية واألمنية لحلفائها في املنطقة ،أولئك الذين
وصمهم نائب الرئيس األميركي ،جــون بــايــدن ،بأنهم
شجعوا ّ
ومولوا اإلرهابيني ضد الرئيس األسد.
ال ـقــوتــان اإلقـلـيـمـيـتــان الـلـتــان ستلعبان دورًا م ــا ،هما
السعودية التي ربما سيعهد إليها بدور في التفاهم مع
دمشق حول حكومة موسعة تشمل أصدقاءها؛ ومصر
َّ
ستخول امللف الفلسطيني.
التي
واشنطن الـتــي لــم تــوافــق ،بـعــد ،على منطقة عــازلــة في
ال ـش ـمــال ،ل ــن تـتـعــامــل م ــع أي م ـش ــروع إســرائ ـي ـلــي في
الجنوب ،يــؤدي إلى حرب إقليمية؛ الحرب اإلسرائيلية
م ـم ـنــوعــة ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة؛ ول ــذل ــك كـ ــان ال ــرد
اإلسرائيلي على ضربة حزب الله في شبعا ،هو ابتالع
الصفعة؛ لــدى إســرائـيــل حساباتها بالطبع؛ كــذلــك ،ال
يزال هناك َمن يخطط ،مع «جبهة النصرة» ،الستخدام
القنيطرة كمركز لـغــزوة نحو دمـشــق ،على أن تكون
محسوبة بدقة بحيث تتالفى مجابهة إسرائيلية مع
الجيش السوري وحزب الله.
من الواضح أن الواليات املتحدة ،تسعى إلى تحييد جميع
األطراف ،ما عدا مصر ،عن ملف التسوية الفلسطينية
ـ ـ اإلسرائيلية املأمول تفعيلها من دون اعتراض محور
ً
املقاومة ،ومن دون مداخالت قطرية ـ ـ تركية ،أوال ،إعادة
اعمار غزة ليست سوى عنوان عريض إلغــاق جبهة
الحرب مع غزة ،ثانيًا ،ذلك يعني إلزام حماس باالنضمام
إلى اإلجماع الفلسطيني املستعد لالنخراط في مباحثات
تسوية جــديــدة ،خصوصا إذا تمكن األميركيون من
اخ ـضــاع حلفائهم اإلقليميني لـخــط سـيــاســي تـحــدده
واشنطن بالتفاصيل .وهــذا ممكن .وفــي الوقت نفسه
استبعاد محور املقاومة عن الشأن الفلسطيني .وهذا
ما تحدده املتغيرات في موازين القوى.

