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العالم

سوريا

قضية

الواليات المتحدة تعدو خلف استراتيجية
خروج من سوريا بعد أربعة أعوام تقريبًا من
الوجود المباشر ،والفشل .وال بد أن يعود
األكـــراد نحو مــراجــعــات ضــروريــة ،وخفض
سقف مشروعهم في سوريا إلنقاذ بعضًا
من مكاسبهم السياسية والميدانية

األكراد ما بعد
أميركا في سوريا
وليد شرارة ــ محمد بلوط
الخبر لن ّ
يسر كثيرًا األكراد ،الشريك
األول للقوات األميركية ،الذي يدخل
فــي األش ـهــر املـقـبـلــة مــأزقــا وجــوديــا،
ب ـعــد أن أوث ـ ــق ع ــرب ــة م ـش ــروع ــه إلــى
ألـفــي جـنــدي أمـيــركــي يـهـمــون بحزم
حـقــائــب االن ـس ـحــاب .فــا الـفـيــدرالـيــة
الـشـمــالـيــة تـحـ ّـولــت إل ــى أم ــر واق ــع ال
يمكن للدولة السورية أن تتجاوزها
ع ـنــدمــا ت ـحــن س ــاع ــة رسـ ــم خــريـطــة
سوريا املستقبل ،وال القوة الكردية
قادرة على مواجهة الجيش السوري
عـنــدمــا يــديــر األم ـيــرك ـيــون ظـهــورهــم
لوادي الفرات.
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» الـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ّ
ـرددت عـلـيــه
قـ ـي ــادات ك ــردي ــة ك ـث ـيــرة خ ــال أع ــوام
ّ
التحالف ،عــزز لــدى شركائه األكــراد
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن أوهـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـق ــاء إل ـ ــى أن
تترسخ أركان الكيان الكردي ويشتد
عضده ،باغداقه على املقاتلني األكراد
مــديـحــا ال ح ــدود لــه ،فــي شجاعتهم

وان ـض ـبــاط ـهــم ،وف ــي األس ـل ـحــة الـتــي
حـ ّـولــت ق ــوة ميلشياوية إل ــى جيش
منظم ومسلح ق ــادر تحت التغطية
ال ـجــويــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي ل ــم يبخل
بـهــا الـبـنـتــاغــون أي ـضــا ،عـلــى خــوض
أعـنــف امل ـع ــارك ،واالن ـت ـقــال مــن نصر
إلـ ــى آخـ ــر ع ـل ــى «داع ـ ـ ــش» (مـ ــن عــن
العرب (كوباني) إلى الرقة ،وأريــاف
دير الزور والحسكة).
القلق الكردي لم ينبجس مع اختيار
دونــالــد تــرامــب إع ــادة «فـتـيــانــه» إلى
دي ــاره ــم .وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـســابــق
ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون لـ ــم ي ـت ــوق ــف عــن
النفخ في جمر ظنونهم بطرق أبواب
أنـ ـق ــرة ،وال ـت ـف ــاوض م ــع رج ــب طيب
أردوغـ ـ ــان ،وإي ـكــالــه ملـســاعــده ريتش
آوتسن ،التركي الهوى والــزواج ،أمر
ترميم العالقة مع األت ــراك بالتفاهم
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـحـ ــب األك ـ ـ ـ ـ ـ ــراد مـ ـ ــن م ـن ـب ــج،
وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـع ــا ،مـ ــن ض ـم ــن صـفـقــة
تشمل إعــادة «تعريب» األوضــاع في
وادي الفرات برمته ،وفرض االنكفاء

ّ
عزز «البنتاغون» لدى شركائه األكراد الكثير من أوهام البقاء إلى أن تترسخ أركان الكيان الكردي (أ ف ب)

ّ
على القوات الكردية تجنبًا لعفرين
أخ ــرى ي ـهــدد بـهــا األت ـ ــراك ف ــي الــرقــة
وتــل أبـيــض ،وحـتــى القامشلي .ولم
ت ـه ــدأ املـ ـخ ــاوف ال ـك ــردي ــة ع ـلــى رغــم
خ ــروج تيلرسون مــن املشهد بــل إن
االدارة األميركية تثيرها أكثر ،ليس
بــاخـتـيــارهــا االن ـس ـحــاب فــي توقيت
ال يناسب األجندة الكردية فحسب،

يقول مسؤول كردي إن ّ
رفع شعار الفيدرالية شكل
استفزازًا لكل القوى
بل إن تقلبات املزاج األميركي وعدم
ارت ـس ــام اسـتــراتـيـجـيــة ثــابـتــة يمكن
الركون إليها هو مصدر قلق مستمر
أيضًا لدى الجانب الكردي.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدوهـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو ص ـ ـيـ ــاغـ ــة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة خـ ـ ــروج م ــن س ــوري ــا،
وض ـع ــت واش ـن ـط ــن م ـش ــروع ــا لـبـنــاء

قــوة عربية من عشائر شــرق الفرات
تـمــأ فــراغــن م ــوازي ــن :األول تـقــول
إنـ ــه ي ـس ـت ـهــدف تـسـلـيـمـهــا ال ـق ــواع ــد
األمـيــركـيــة فــي س ــوري ــا ،وع ـلــى طــول
وادي الـفــرات ،وبــالـقــرب مــن الطريق
الــذي يربط بيروت ـ دمشق ـ بغداد
ـ طهران ملواصلة تهديده إذا أمكن،
والثاني هو الفراغ الذي سينتج من
خ ــروج ال ـق ــوات ال ـكــرديــة وانـكـفــائـهــا
إلــى الشمال ،ومنع الــدولــة السورية
وحلفائها مــن تحقيق نـصــر سهل،
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم نـ ـح ــو املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـتـ ــي تــم
إخالؤها.
وبـحـســب «وول سـتــريــت جــورنــال»،
ط ـل ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــون م ــن ال ـس ـعــوديــة
وقطر واإلمارات ومصر ،ملء الفراغ
شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ،إمـ ــا ب ـت ـمــويــل إعـ ــادة
اإلع ـ ـمـ ــار ف ــي امل ـن ـط ـقــة ب ـم ـب ـلــغ أول ــي
ي ـص ــل إل ـ ــى  ٤مـ ـلـ ـي ــارات دوالر كـمــا
ق ــال الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وإم ــا
ب ــاس ـت ـق ـب ــال ق ـ ـ ــوات ع ـل ــى أراض ـي ـه ــم
لتجهيز الـقــوة العشائرية العربية

ال ـت ــي ت ـق ــول مـ ـص ــادر م ـع ــارض ــة فــي
املنطقة لـ«األخبار» إنها لم تتجاوز
ح ـتــى اآلن س ـتــة آالف م ـقــاتــل ،فيما
ي ـخ ـط ــط األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون مـ ـن ــذ أش ـه ــر
لتجنيد  ٣٠أل ــف عــربــي كـحــد أدن ــى،
يكلفون بسد الطريق على الجيش
السوري إلى منطقة تبلغ مساحتها
ثـ ــاثـ ــة أض ـ ـع ـ ــاف مـ ـس ــاح ــة لـ ـبـ ـن ــان.
ويـ ــذهـ ــب األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون فـ ــي تـنـفـيــذ
قــرار االنسحاب إلــى حــد االستعانة
بمرتزقة «ايــريــك بــرنــس» املقيم في
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات الحـ ـ ـت ـ ــرام م ـه ـل ــة ح ــدده ــا
الرئيس ترامب بستة أشهر أو نهاية
ّ
العام ،إذ تقول مصادر «األخبار» إن
االت ـفــاق داخ ــل اإلدارة األمـيــركـيــة قد
تــوصــل إلــى تـلــك املـهـلــة ،بـعــد الفشل
ف ــي إقـ ـن ــاع ت ــرام ــب ب ــال ـب ـق ــاء عــامــن
إضافيني.
إن فــرص نجاح هــذه االستراتيجية
ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـع ــى إلـ ـيـ ـه ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــون
ضئيلة ج ـدًا .فــالـلـجــوء إل ــى مرتزقة
«ب ـ ــرن ـ ــس» م ــؤش ــر ب ـح ــد ذات ـ ـ ــه عـلــى

ض ـيــق ال ـخ ـي ــارات ال ـعــرب ـيــة الـبــديـلــة
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ـشـ ــاشـ ــة االع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد ع ـلــى
الـعـشــائــر ش ــرق ال ـف ــرات الـتــي فشلت
كل محاوالت بناء قوة مقاتلة منها
قبل سـنــوات مــن حــديــث االنسحاب.
وقد ّ
جربت االستخبارات األميركية
«ج ـ ـيـ ــش س ـ ــوري ـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد» مل ـه ـنــد
الطالع الذي انفرط عقد مقاتليه عند
أول مــواجـهــة فــي الـتـنــف ،ثــم ذبحت
«داع ــش» الـعـشــرات مـنــه قـبــل عامني
فــي م ـغــامــرة اإلن ـ ــزال بــامل ـظــات على
مطار الحمدان .وأفضل ما ّ
توصلت
إليه هــو تجنيد عناصر «داعشية»
سابقة يقودها أحمد أبــو خولة في
مجلس دير الزور العسكري ،والذي
س ـت ـك ــون م ـه ـم ـت ــه األولـ ـ ـ ــى م ـح ــارب ــة
رفاقه السابقني إذا عادوا.
كـ ـم ــا أن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ال ـت ــي
ي ـخـ ّـيــرهــا ت ــرام ــب ب ــن دفـ ــع األم ـ ــوال
أو تــدريــب جيشه الـعـشــائــري فقدت
ً
ق ــدرت ـه ــا ه ــي أص ـ ــا ع ـل ــى الـتـجـنـيــد
داخ ـ ــل س ــوري ــا ،م ـنــذ س ـق ــوط حـلــب،

واقـتـحــام الجيش للمعاقل األخـيــرة
ف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة ملجموعاتها
م ـ ـ ــن «ج ـ ـ ـيـ ـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» و«ف ـ ـي ـ ـلـ ــق
ال ــرح ـم ــن» .وكـ ــان «داعـ ـ ــش» ق ــد أب ــاد
أو ط ـ ـ ــرد م ـ ــن تـ ـ ـع ـ ــاون م ـع ـه ــا ش ــرق
الفرات منذ أربعة أعــوام ،ولم يتقدم
مـشــروع املـلــك عبدالله الثاني لربط
الـعـشــائــر الـعــربـيــة ف ــي تـلــك املنطقة
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــرش ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي م ـ ـ ــن ض ـم ــن
امل ـش ــاري ــع األم ـي ــرك ـي ــة إليـ ـج ــاد إط ــار
كياني بــديــل عــن ســوريــا الستخدام
الـعـشــائــر .كما أن هــذه ال ــدول غارقة
ً
أصـ ــا ف ــي حـ ــروب ال ن ـهــايــة ل ـهــا في
الـيـمــن كــالـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،أمــا
مـصــر فتنشغل فــي ص ـحــراء سيناء
ف ــي مــواج ـ ّهــة «داعـ ـ ــش» ،وتستنكف
عــن أي تــدخــل مـبــدئــي ضــد الجيش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وتـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى قـ ـن ــوات
مفتوحة مع دمشق ،وتتبادل زيارات
ّ
أمنية مستمرة معها .كما أن خيار
ً
االستعانة بتركيا لــم يحضر أصــا
ألن األول ــوي ــة الـتــركـيــة هــي مــواجـهــة
«حلفاء» أميركا األكــراد ،وتدميرهم
إذا أم ـ ـكـ ــن .ك ـم ــا أن ت ــرك ـي ــا تـحـصــد
م ـك ــاس ــب أك ـب ــر م ــن خـ ــال تـحــالـفـهــا
مــع ّ روسـيــا فــي إطــار «آسـتــانــا» .لكن
تعثر بلورة استراتيجية خروج من
ســوريــا قــد ال يمنع الــرئـيــس تــرامــب
م ــن ال ــذه ــاب نـحــو االن ـس ـحــاب ال ــذي
ظ ــل مـتـمـسـكــا ب ــه حـتــى بـعــد توجيه
ضربة عسكرية لسوريا بسبب كلفة
الـبـقــاء الـعــالـيــة ،وتـعـقـيــدات داخـلـيــة
أخرى.

إن ما يطرح على األكراد اليوم،
هو ما العمل؟
تقول قيادية بارزة في «وحدات حماية
الـشـعــب» إن االمـيــركـيــن قــد ال يبقون
أكثر من عام واحد في سوريا بعد أن
كان تردد أنهم لن يخرجوا قبل ثالثة
أع ــوام .إن عــامــل الــوقــت لــم يعد يلعب
ملـصـلـحــة ب ـن ــاء م ـش ــروع ف ـي ــدرال ــي في
سوريا مع بدء العد التنازلي لسحب
الـ ــرعـ ــايـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
مواجهة مفتوحة مع روسيا ،حيث ّ
عد
األك ــراد معركة عفرين ،معركة تركية-
روسية مشتركة ،كشفت حدود الرهان
على أميركا ،كما كشفت حدود قوتهم
العسكرية التي لن تستطيع مواجهة
جميع القوى املحلية واإلقليمية ،وال
بــد لها مــن إع ــادة صياغة مشروعهم
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـت ـســويــة مع
الــدولــة السورية ،واالنفتاح على دول
اإلقليم.
الحـ ــظ مـ ـس ــؤول ك ـ ــردي أن ال ـتــوســع

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـ ـ ـ ــ«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» ك ـشــف
أم ــام األكـ ــراد صـعــوبــة رس ــم خريطة
«الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي» فـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا،
واختالف التوزيع السكاني الكردي
فــي املناطق التي كانت تعد معاقل
لـ ـه ــم ،وضـ ـع ــف ف ــرض ـي ــات األك ـث ــري ــة
الكردية الغالبة في الشمال السوري،
وع ــدم تــوافــر أكـثــريــة وازن ــة لــم تتعد
في أفضل األحوال  ٤٠في املئة.
يـ ـق ــف األكـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـل ــى مـ ـفـ ـت ــرق طـ ــرق،
ف ـم ــن ج ـه ــة ب ــات ــوا يـ ــدركـ ــون حـقـيـقــة
موازين القوى ،وأن الدولة السورية
م ــع حـلـفــائـهــا اإلي ــران ـي ــن وال ـ ــروس،
أصبحوا الطرف األقــوى في سوريا
وم ــن ج ـهــة أخـ ــرى ي ـت ـعــزز الـتـحــالــف
الروسي -التركي ،وهو مرشح ملزيد
م ــن االت ـس ــاع ف ــي ال ـش ـمــال ال ـس ــوري.
وفي معرض البحث عن رؤية ملا بعد
االنسحاب األميركي ،يقول مسؤول
كـ ــردي لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «رفـ ــع شـعــار
ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ف ــي س ــوري ــا ب ـح ـ ّـد ذات ــه
ّ
شكل استفزازًا لكل القوى االقليمية
واملـ ـحـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي رأت فـ ـي ــه خ ـط ــوة
انفصالية وتقسيمية».
ّ
إن ال ـع ــودة إل ــى حـقــائــق الـجـغــرافـيــا
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن رح ـي ــل
ّ
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مـســألــة وق ــت وأن
املشروع الكردي سيصطدم بالقوى
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ــى تــرك ـيــا
ً
فالعراق ،فضال عن الدولة السورية
الـ ـت ــي لـ ــن ت ـ ـقـ ـ ّـدم أكـ ـث ــر مـ ــن م ـش ــروع
اإلدارة املـحـلـيــة امل ـع ــروف بــالـقــانــون
 .١٠٧إن ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ال ت ــزال
م ــوج ــودة ب ــن األك ـ ــراد وب ــن الــدولــة
السورية ،وكان الرئيس بشار األسد
ووزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ول ـيــد امل ـع ـلــم ،قد
اعتبرا الالمركزية اإلداريــة املوسعة
أســاســا لـتـســويــة داخـلـيــة .إن البناء
على هذا اإلدراك سيسهم في العودة
عن مشروع الفيدرالية الذي لم يعد
م ـشــروعــا واق ـع ـيــا ،ول ــم يـكــن واقـعـيــا
ب ــأي ح ــال ،كـمــا يـسـهــم فــي االنـفـكــاك
عن القوة األميركية التي لم تعر أي
اهتمام حقيقي للطموحات الكردية.
وتعليقًا عـلــى ال ـت ـطــورات الـســوريــة،
قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر األمل ـ ــان ـ ــي فـ ــي شـ ــؤون
ال ـشــرق االوسـ ــط ،غـيــدو شتاينبرغ،
«لــم يعد األمـيــركـيــون واألوروب ـي ــون
يـلـعـبــون دورًا ذا ش ــأن ف ــي ســوريــا،
اإليـ ــران ـ ـيـ ــون وال ـ ـ ـ ــروس وال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ي ـ ـت ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــون بـ ـمـ ـج ــرى
ّ
ً
األحداث .سيكون هناك حل ،آجال أم
ً
عاجال من دون الغرب» ،فهل يراهن
األك ـ ــراد عـلــى ال ـح ـصــان ال ــراب ــح هــذه
املرة؟

مقالة تحليلية

الدعاية اإلسرائيلية في قلب الحقائق :حلفاء سوريا تهديد لها!
علي حيدر
تصر إسرائيل على الترويج لسردية
ت ـق ـ ّـدم فـيـهــا إي ـ ــران ك ـمــا ل ــو أن ـهــا هي
ال ـتــي ب ـ ــادرت إل ــى خ ـط ــوات هـجــومـيــة
ض ــد إس ــرائ ـي ــل ،عـبــر ارس ـ ــال طــائــرة
ّ
مسيرة تنفيذية إلى عمقها الداخلي.
وتهدف من وراء ذلك إلى االيحاء بأنّ
اعـتــداءهــا على مطار «تــي فــور» ضد
«الحرس الـثــوري» ،كــان من موقع رد
ال ـف ـعــل .وم ــع ذل ــك ت ـصــر أي ـض ــا على
عــدم االعـتــراف الرسمي بالغارة التي
أدت الى استشهاد ضباط وعناصر
من «الـحــرس» .في مــوازاة ذلــك ،يؤكد
كـبــار ال ـقــادة اإلســرائـيـلـيــن ،وتحديدًا
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ووزيــر األمــن أفيغدور ليبرمان ،على
ّأن وجــود الجيش الــروســي لن يحول
دون اسـتـهــداف الـنـظــام ال ـســوري ردًا
ع ـلــى أي رد إي ــران ــي ع ـلــى االعـ ـت ــداء
اإلســرائـيـلــي ،ال ــذي تـقــدر تــل أبـيــب أنه
بات أمرًا محسومًا ،وعلى ضرورة أن
يشعر الرئيس بشار األســد بالخطر

عـلــى نـظــامــه نـتـيـجــة سـمــاحــه إلي ــران
وح ـل ـفــائ ـهــا بــال ـت ـمــركــز ف ــي ال ـســاحــة
السورية.
يـنـبـغــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـت ــروي ــج لـهــذه
الــروايــات واملــواقــف ،على أنها أجــزاء
متعددة ،لكنها مترابطة لجهة كونها
ج ـ ــزءًا م ــن خ ـطــة م ــدروس ــة بــات ـجــاه
تحقيق أكـثــر مــن ه ــدف فــي آن .من
هـ ــذه األه ـ ـ ــداف م ــا يـتـعـلــق بــالــداخــل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بالداخل السوري واالقليمي والدولي،
وأخ ــرى تتصل بـصــورة ال ــردع التي
ّ
تتطلب خطابًا توثبيًا ،بهدف اإليحاء
ّ
أنه ال يوجد ما يكبح إسرائيل عن أي
خطوات عمالنية عندما يتعلق األمر
بأمنها القومي.
إصـ ـ ـ ـ ــرار إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ــرواي ـ ــة
ال ـت ــي تـقــدمـهــا ف ــي م ــوق ــع م ــن يــدافــع
«اسـتـبــاقـيــا» ،هــو أمــر على غــايــة من
األه ـم ـيــة بــالـنـسـبــة ل ـق ـيــادت ـهــا ،كــونــه
يضفي على مغامراتها العسكرية
مـشــروعـيــة داخ ـل ـيــة ،ب ــأن ت ـبــدو أمــام
جمهورها أن لــم يكن أمامها سوى

املبادرة واالستهداف املباشر .ضمن
هذا اإلطار ،يأتي كالم نتنياهو الذي
أعقب االعتداء على مطار «تي فور»،
عن أن إسرائيل ستبادر إلى قتل من
يــريــد أن يقتلها .والـغــايــة األساسية
مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـت ـس ـل ـس ــل الـ ـ ـ ــذي ت ــروي ــه
إســرائ ـيــل ب ــأن نـقـطــة بــدايــة األح ــداث
تتمثل بإرسال إيــران طائرة ّ
مسيرة
هـجــومـيــة إل ــى ال ــداخ ــل الفلسطيني،
أن ال تـتـحـمــل ال ـق ـي ــادة اإلســرائـيـلـيــة
املسؤولية إزاء أي خسائر قد تلحق
بـ ـه ــا ،فـ ــي حـ ـ ــال حـ ـص ــول تـ ـط ــورات
ميدانية متدحرجة ،انطالقًا مــن أنه
لم يكن أمامها ســوى خيار الهجوم
الــدفــاعــي .وع ــادة مــا يلتف الجمهور
َ
اإلسرائيلي حول قيادتيه السياسية
وال ـع ـس ـكــريــة ع ـنــدمــا يـقـتـنــع ب ــرواي ــة
أن ــه ل ــم يـكــن أمـ ــام ت ــل أب ـيــب خ ـيــارات
بديلة .ولـهــذه الغاية ،تعمد إسرائيل
ع ـلــى وض ــع الـكـثـيــر م ــن اع ـتــداءات ـهــا
كـمــا ل ــو أن ـهــا ضـمــن االسـتــراتـيـجـيــة
االستباقية.
على هذه الخلفية ،أتى اعالن الجيش

اإلســرائـيـلــي ،بعد نحو شهرين من
الحادثة أن الطائرة اإليرانية من دون
ط ـي ــار ال ـت ـ ّـي ت ـق ــول إن ـه ــا اسـقـطـتـهــا،
كانت مسلحة لإليحاء بأنها كانت
فــي مهمة تنفيذية .وتـتـعــارض هذه
ال ــرواي ــة بــاملـطـلــق م ــع االسـتــراتـيـجـيــة
ّ
اإليرانية التي تركز في هذه املرحلة
على مــواجـهــة الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة،
ّ
وت ـجــنــب أي تــوس ـيــع ل ـن ـطــاق الـقـتــال
خـ ــارج األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة .ويكمن
عنصر االستبعاد القطعي في ادعاء
إسرائيل ّأن الطائرة املفترضة كانت
عسكرية
تـهــدف إلــى توجيه ضــربــة
ّ
فــي العمق اإلسرائيلي ،ومــن املسلم
به أن أداء إيــران وحلفائها العمالني
يتركز على الردع والدفاع في مواجهة
إس ــرائ ـي ــل ،ع ـلــى ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
وب ــال ـت ــال ــي ل ــو اف ـت ــرض ـن ــا أن إي ـ ــران
أرسـلــت طــائــرة مــن دون طـيــار ،فهو
بالتأكيد رسالة مضادة في مواجهة
ال ـت ـهــديــدات وال ــرس ــائ ــل اإلســرائـيـلـيــة
االبتدائية.
إلى ذلك ،يسعى اإلسرائيلي إلى إعادة

تشكيل الـصــورة املتشكلة فــي الوعي
السوري العام حول دور حلفاء سوريا
ف ــي م ـس ــاع ــدة ال ـج ـي ــش ف ــي مــواج ـهــة
اإلرهاب .وتحاول إسرائيل قلب الوقائع
الـتــي ترسخت خــال الـسـنــوات السبع
املاضية بأن تحالفات سوريا اإلقليمية
هي التي عــززت قدرتها على مواجهة
التحديات والتهديدات .وتحاول الترويج
لـفـكــرة أن تـعــزيــز ال ـق ــدرات العسكرية
والـ ـص ــاروخـ ـي ــة هـ ــو س ـب ــب ل ـل ـتــدهــور
األم ـنــي ولـيــس سببًا لتعزيز ال ـقــدرات
الردعية والدفاعية ضد إسرائيل وفي
مواجهة أي تهديد خارجي آخــر .وهو
بعض مــا انـطــوى عليه كــام نتنياهو،
خ ــال جـلـســة ال ـح ـكــومــة وف ــي الـبـيــان
الـ ـص ــادر ع ــن م ـك ـت ـبــه ،ح ــول ض ــرورة
أن ي ـكــون واض ـحــا لـلــرئـيــس األس ــد أن
سماحه إلي ــران وحلفائها ،بالتمركز
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،س ـي ـع ــرض ـه ــا ل ـل ـخ ـطــر.
ويـ ـتـ ـج ــاه ــل ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ـ ــذل ـ ــك ،ح ـجــم
التضحيات وال ــدور الــذي قدمه حلفاء
سوريا في التصدي ومواجهة اإلرهاب
الذي كان يتهدد سوريا واملنطقة.

بعبارة أخرى يسعى اإلسرائيلي إلى
الـتــرويــج ملقولة أن تحالفات سوريا
وامـ ـت ــاكـ ـه ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
والصاروخية التي تمكنها من الدفاع
ع ــن نـفـسـهــا ف ــي مــواج ـهــة إســرائـيــل
وأي ع ـ ـ ـ ـ ــدوان خ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي ،س ـي ــدف ــع
إســرائـيــل إلــى مهاجمتها ،وبالتالي
فالبديل الذي يطرحه اإلسرائيلي بأن
تتخلى ســوريــا عــن تحالفاتها التي
مكنتها من االنتصار على اإلرهــاب
وفــي مــواجـهــة ال ـعــدوان الـثــاثــي ،وأن
تـتـجــرد مــن كــافــة عـنــاصــر ال ـقــدرات
ال ــدف ــاع ـي ــة وال ــردعـ ـي ــة ،وفـ ــي امل ـقــابــل
تتعهد إســرائ ـيــل ب ــأن ال تـهــاجــم أي
أه ــداف فــي ســوريــا ،واملـفـهــوم نفسه
ينسحب على لبنان وفلسطني وأي
منطقة أخرى!
على خــط م ــواز ،يـهــدف اإلسرائيلي
أيضًا الى محاولة دق إسفني بني إيران
وروسـ ـي ــا ،عـبــر ال ـق ــول إن الـسـيــاســة
اإليــرانـيــة على الـســاحــة الـســوريــة قد
تــؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة
مــع إســرائـيــل ،وهــو مــا يـتـعــارض مع

أولـ ــويـ ــات روسـ ـي ــا ،ب ــل وت ـه ــدي ــد كل
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي حـقـقـهــا ال ــروس ــي
بالتحالف مع محور املقاومة.
لـيــس بـعـيـدًا م ــن ال ـخ ـطــاب التهويلي
والــدعــائــي اإلســرائـيـلــي ،أت ــت مــواقــف
أفيغدور ليبرمان ،بالتأكيد أنــه «من
غير املمكن أن ّ
تقيد روسيا إسرائيل
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األمـ ـ ــر بـمـصــالـحـهــا
األم ـن ـي ــة» ،م ـك ــررًا ف ــي ال ــوق ــت نفسه
إنكاره االعتراف الرسمي بأن تكون
إس ــرائ ـي ــل ه ــي ال ـت ــي قـتـلــت عـنــاصــر
الحرس الثوري ،ومشددًا على املوقف
اإلسرائيلي ملا تسميه منع التمركز
اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــا .خـصــوصـيــة
ه ــذا امل ــوق ــف ،أن ــه يــأتــي بـعــد ال ـعــدوان
الـثــاثــي ال ــذي خـ َّـيــب آم ــال ورهــانــات
تل أبيب ،ورفع مستويات القلق لدى
املؤسسة األمنية ،خاصة وأنه كشف
عن مفاعيل القدرات الردعية لتحالف
محور املقاومة مع روسيا .في ضوء
ذلك ،تخشى إسرائيل من أن تشجع
نتائج ال ـعــدوان مـحــور املـقــاومــة على
رف ــع مـسـتــوى الـتـحــدي فــي مواجهة

إسرائيل ّ
ردًا على اعتداءاتها .ولذلك
حـ ــاول ل ـي ـبــرمــان أن ي ـب ــدد االن ـط ـبــاع
املتشكل حــول االحـتـضــان الــروســي
ل ـلــدولــة ال ـســوريــة ،لـجـهــة امـكــانـيــة أن
يفرض على تل أبيب خطوطًا حمراء
ف ــي اع ـت ــداءات ـه ــا االب ـت ــدائ ـي ــة وردود
فعلها.
وهكذا يتضح بأن الخطاب السياسي
واإلعــامــي والتهويلي الــذي تعتمده
إس ــرائ ـي ــل ،يـتـمـحــور ح ــول مـحــاولــة
احتواء مفاعيل العدوان الثالثي الذي
ل ــم يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـلــى مـكــانـتـهــا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بـ ــل ك ـش ــف وع ـ ـ َّـزز
قــدرة ردع مـحــور املـقــاومــة .ويـحــاول
هــذا الـخـطــاب الـتــرويــج ملفهوم مــزور
بــأن إي ــران وحلفاءها يــدفـعــون نحو
حــرب ال تـتــاءم مــع استراتيجيتهم
على الساحتني السورية واإلقليمية،
ويقدم إسرائيل التي بادرت لالعتداء
ف ــي م ـطــار «ت ــي ف ـ ــور» ،ك ـمــا ل ــو أنـهــا
ت ــداف ــع ع ــن ن ـف ـس ـهــا ،وال ـس ـب ــب أنـهــم
يـحــاولــون تعزيز قــدراتـهــم الدفاعية
والردعية.
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الرياض لواشنطن:
ضعوني في ِّالعربة
السورية ...بأي ثمن
في حمأة املعارك ضد «داعــش» ،والصورة
ال ـتــي ح ــاول ــت رسـمـهــا واش ـن ـطــن لنفسها
ِّ
كمحرر من «الوحش» ،لم تستجب الرياض
لطلبات إدارة باراك أوباما إلرسال مقاتلني
إل ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال والـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـس ـ ــوري .فـ ــدول
الخليج ،حسب وزيــر الخارجية األميركي
السابق آشتون كــارتــر ،كانت «ناشطة في
عمليات الضغط والعالقات العامة من دون
أن يـتــرجــم ه ــذا إل ــى فـعــل م ـيــدانــي» .الـيــوم
بعد حالة «الهلع» التي أصابت هؤالء بعد
تـصــري ـحــات الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب عن
عزمه على سحب قــوات بــاده ،خــرج وزير
الخارجية السعودي عــادل الجبير ليعلن
إجــراء «نقاشات مع واشنطن حول نوعية
الـ ـق ــوات ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـك ــون ف ــي شــرقــي
سوريا ،ومن أين ستأتي هذه القوات».
اآلن ،بـعــد هــزيـمــة «داعـ ـ ــش» ،يــريــد رئيس
دبلوماسيي «صاحب الجاللة» أن يقطف
مقعدًا بارزًا في صورة «مستقبل سوريا»،
وأن يـمـنــع ال ـت ـمــدد الـ ـس ــوري (ال ــرس ـم ــي) ـ
اإلي ــران ــي ـ ال ــروس ــي مــن س ـ ّـد ف ــراغ الغياب

موسكو :لسنا
مستعدين للتحاور
مع الغرب بعد الضربات
العسكرية

األمـيــركــي .التمنيات السعودية تشابهها
تمنيات أخ ــرى تكتسح أروق ــة «اإللـيــزيــه»
ه ــذه األيـ ــام .فــالــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون
يكتف بــاالسـتـعــراض الكالمي عــن دور
لــم
ِ
ب ــاده فــي املنطقة ثــم مشاركته الهامشية
في العدوان ّالثالثي قبل أيام ،بل أكد أمس
أن بالده «تدخلت (في الضربة) حفاظًا على
شــرف األس ــرة الــدولـيــة»« .ضمير املجتمع
الحر» ّ
تبجح رئيس أركانه أول من أمس بأن
باريس «هي التي قادت العدوان الثالثي».
صــاحــب أدب ـيــات مــرحـلــة االسـتـعـمــار التي
أضحت خلفنا والتي تواجه بالدها الفشل
ت ـل ــو اآلخ ـ ـ ــر ،ي ـس ــأل ك ـي ــف «ن ـب ـن ــي س ــوري ــا
الغد إن ّ
حولنا أنـظــارنــا وتركناها لنظام
(الرئيس) بشار األسد وحلفائه».
ه ـ ــذه ال ـح ـم ــاس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ـ ال ـس ـعــوديــة
اشـتـ ّـدت بعد نشر صحيفة «وول ستريت
ّ
جورنال» األميركية تقريرًا يؤكد نية إدارة
ترامب سحب قواته من األراضــي السورية
ّ
«على أن تحل محلها قوات عربية ...بهدف
تأمني الشمال السوري».
جــولــة «عــاقــات عــامــة» خاضها مستشار
تــرامــب لــأمــن الـقــومــي ،جــون بــولـتــون ،مع
رئيس املخابرات املصرية عباس كامل ،وكل
من السعودية وقطر واإلمــارات للمساهمة
من األنفاق المكتشفة في دوما أمس (أ ف ب)

بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات «ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
إع ــادة تأهيل الشمال ال ـســوري» .وبحسب
مسؤولني أميركيني ،تريد اإلدارة من هذه
قوات أيضًا.
الدول أن ترسل
ٍ
الجبير «التقط اللحظة» ليسارع ،في خالل
مــؤت ـمــر ص ـح ـفــي م ــع األم ـ ــن الـ ـع ــام لــأمــم
املتحدة أنطونيو غوتيريس في الرياض،
ّ
ليذكر بالعروض األميركية املتوالية حول
ً
هذا «املشروع» ،قائال« :في ما يتعلق بأزمة
إرسـ ـ ــال الـ ـق ــوات إلـ ــى س ــوري ــا ،ف ـقــد قــدمـنــا
م ـق ـتــرحــا إلدارة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق بـ ــاراك
أوب ــام ــا ،إن ــه إذا كــانــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
سترسل قــوات فــإن السعودية ستفكر مع
بعض الدول في إرسال قوات كجزء من هذا
التحالف ،لذلك الفكرة ليست جديدة».
ّ
وذك ــر بمقترحات «لبعض دول التحالف
اإلسالمي» في «السنة األخيرة تحت إدارة
أوباما» التي «في النهاية لم تتخذ إجـ ً
ـراء
بخصوص هذا املقترح».
ّ
ّ
لعله كــان على ضيفه أن يــذكــره بما كتبه
آش ـ ـتـ ــون كـ ــارتـ ــر فـ ــي م ــذك ــرات ــه ب ـع ــد فـشــل
«ال ـ ـطـ ــروحـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة» .ف ـف ــي م ـحــادثــة
ب ــن ال ــوزي ــر األم ـيــركــي وب ــن أح ــد أعـضــاء
الكونغرس «ال ــذي كــان قــد وصــل للتو من
اجتماع مع دبلوماسي خليجي ادعى فيه
األخير أن هناك جيشًا من  70ألــف جندي
مستعدين للعبور نحو ال ـعــراق وســوريــا
وهــزي ـمــة داع ـ ــش» ،ي ـق ــول ك ــارت ــر «ســألـنــي
ع ـضــو ال ـكــون ـغــرس لـ ـ َـم ل ــم أق ـب ــل ال ـع ــرض؟
فأجبته :هل قال لك إن  60ألفًا من هؤالء هم
ســودانـيــون؟» .هــذا عن الرياض التي تقفز
مــن وهــم إلــى وه ــمّ ،أم ــا الــرئـيــس الفرنسي
فـيـبــدو أن ــه انـتـبــه لبعض تـقــاريــر وزارت ــي
الــدفــاع وال ـخــارج ـيــة ،لـيـقــول بـعــد «ال ــدرس
األخالقي» ،مخاطبًا النواب األوروبيني في
ستراسبورغ ،إن بــاده «ستواصل العمل
من أجل حل سياسي في سوريا من خالل
التحدث إلى جميع األطراف ،روسيا وتركيا
وإيران والنظام وجميع قوى املعارضة ،من
أجل بناء سوريا الغد وإصالح هذا البلد».
على املقلب اآلخر ،كان املندوب الروسي في
ّ
يصوب
فاسيلي نيببنزيا،
األمــم املتحدة،
ّ
ّ
مرة جديدة على «جثة» العملية السياسية
ال ـت ــي تـصـيـبـهــا ال ـض ــرب ــات املـتـتــالـيــة منذ
عدوان فجر السبت.
ّ
نيببنزيا ،أكــد أن جهود الــواليــات املتحدة
وفرنسا وبريطانيا لبدء تحقيق جديد في
األسـلـحــة الكيميائية وإن ـعــاش محادثات
الـ ـس ــام «ت ــأت ــي ف ــي غ ـيــر وق ـت ـه ــا» .وط ــرح
«ال ـح ـل ـفــاء ال ـث ــاث ــة» ي ــوم ال ـس ـبــت م ـشــروع
قـ ــرار ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ي ــدع ــو إل ــى «فـتــح
تحقيق جديد لتحديد مرتكبي الهجمات
الـكـيـمـيــائـيــة ف ــي س ــوري ــا وال ــدف ــع م ــن أجــل
تفكيك جميع أسلحة ســوريــا الكيميائية
والدعوة الى وقف إلطــاق النار واملطالبة
بدخول محادثات سالم» .وردًا على سؤال
عن هــذا املـشــروع ،قــال نيببنزيا لـ«فرانس
بـ ـ ـ ــرس» إن «م ــوسـ ـك ــو ل ـي ـس ــت م ـس ـت ـعــدة
ل ـل ـت ـحــاور م ــع الـ ـغ ــرب حـ ــول س ــوري ــا بعد
الضربات العسكرية».
(األخبار)

