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(ا ف ب)

حلب القديمة غارقة في الدمار

ماذا عن أدوار روسيا وأميركا وتركيا وإيران وإسرائيل؟

الحرب في سورية ...سيناريوات بداية النهاية

| كتب  -إيليا ج .مغناير |
ّ
اتـ ـفـ ـق ــت ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـم ــى (وفـ ــي
مقدمها أميركا وروسيا) على إنهاء
تنظيم «الدولة االسالمية» (داعش)
ك ــأول ــوي ــةٍ ف ــي س ــوري ــة م ــا س ـيـ ّ
ـوحــد
األهــداف  -من دون أن ّ
يوحد الجهد
وال ـت ـن ـس ـيــق  -وي ـف ـتــح املـ ـج ــال نحو
ْ
حسم الوضع العسكري والعمل على
إزالة العوائق ،حسب االولويات ،من
أمام وضع ّ
حد للحرب في سورية.

أميركا

دفـعـ ْـت الــواليــات املتحدة باملئات
م ــن ع ـنــاصــرهــا وق ــوات ـه ــا ال ـخــاصــة
ال ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال  -الـ ـش ــرق ــي الـ ـس ــوري
ّ
ل ـت ـق ــود وتـ ـخ ــط ــط ل ـل ـه ـج ـم ــات ض ـ ّـد
تنظيم «داع ــش» مــن خ ــالل أدوات ـهــا
ّ
املتمثلة باالحزاب الكردية والعربية
املوجودة في أرياف الحسكة والرقة.
وقــد بــدأ عمل الــوحــدات الخاصة
االميركية ضمن املناطق التي تهدف
للسيطرة عليها من خالل التخطيط
َ
لـلـهـجـمــات وتـ ـق ـ ُّـدم ال ـق ــوات الــرديـفــة
وتنفيذ الطائرات االميركية غــارات،
ْ
ووض ــع ق ــادة «داع ــش» ضمن دائــرة
االلكتروني واالغتيال،
االسـتـهــداف
ّ
تمهيدًا ملعركة الرقة الكبرى وإنهاء
تواجد «داعش» في املدينة.
وم ــن الـطـبـيـعــي أن ه ـنــاك تــوزيــع
أدوار ب ــن أم ـي ــرك ــا وروسـ ـي ــا ح ــول
خطة مهاجمة الــرقــة ،إذ ان اندفاعة
الجيش الـســوري نحو شـمــال شرق
ْ
حـ ـل ــب ت ـ ـهـ ــدف ال ـ ــى وضـ ـ ـ ــع خ ـط ــوط
تـمــاس مــع الـجـيــش الـتــركــي وقــواتــه
الرديفة السورية ،وكذلك تهدف الى
أخــذ خـطــوط مــواجـهــة مــع «داع ــش».
وس ـي ـع ـب ــر ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري نـهــر
ال ـف ــرات مــن الـجـهــة الـغــربـيــة ليدخل
الــى الطبقة ويـقـتــرب مــن الــرقــة بعد
ان يحرر دير حافر ومسكنة وإنهاء
وجــود «داعــش» كليًا في ريــف حلب
الشرقي.
وقد اجتمع رؤساء أركان أميركا،
الـجـنــرال ج ــوزف دان ـفــورد ،وروسـيــا
الـ ـجـ ـن ــرال ف ــالـ ـي ــري غ ـي ــراس ـي ـم ــوف،
والتركي الجنرال خلوصي آكــار في
ان ـطــال ـيــا ق ـبــل أيـ ــام ل ـت ـحــديـ ُّـد أمــاكــن
َ
ت ـقـ ُّـدم الجيش الـتــركــي وتــوقـفــه عند
ح ــدود مــديـنــة ال ـبــاب وع ــدم اهـتـمــام
أميركا بتدخل جنود أنقرة ّ
وقواتها
الــردي ـفــة ال ـســوريــة فــي مـعــركــة الــرقــة
ومل ـن ــع ح ـ ــدوث تـ ـص ــادم م ــع األك ـ ــراد
ّ
الــذيــن يـتـمــتـعــون بـحـمــايــة اميركية
وبمباركة روسية.
أم ـ ــا خـ ـط ــة ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب بــالـنـسـبــة لـســوريــة،
ف ـقــد َت ـ ـحـ ـ ّـد ْ
دت م ـن ـهــا م ـعــالــم كـثـيــرة
ل ـغــايــة الـ ـي ــوم ،م ــع ال ـع ـلــم ان تــرامــب
نفسه يـبــدو مـتــرددًا حـيــال مــا يمكن
ت ـح ـق ـي ـقــه فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة .وي ـ ـبـ ــدو ان
الرئيس الجديد ال يريد التصادم مع
روسيا على عكس سلفه وهو يطلب
التنسيق معها في مكافحة االرهاب
على أرض بالد الشام.
وأع ـل ـنــت روس ـي ــا مـ ــرارًا أن هـنــاك
نـحــو تـسـعــة آالف مـقــاتــل يـحــاربــون
مع «داعــش» ومــع تنظيم «القاعدة»
فـ ــي سـ ــوريـ ــة .ولـ ــذلـ ــك مـ ــن مـصـلـحــة
موسكو وكــذلــك واشنطن (ومعهما
امل ـن ـط ـق ــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا) ال ـت ـخ ـل ــص مــن
هؤالء وآخرين من جنسيات مختلفة

ي ـحــاربــون فــي ص ـفــوف التنظيمات
املـتـطــرفــة امل ـت ـنـ ّـوعــة .وه ــذا مــا يــدفــع
ال ــدول ـت ــن ال ـع ـظ ـم ـيـ ْـن الـ ــى ضـ ــرورة
الـتـنـسـيــق ف ــي م ــا بـيـنـهـمــا ملـكــافـحــة
االرهاب.
أم ــا ال ـج ــزء اآلخـ ــر ف ـهــو اس ـت ـقــرار
س ــوري ــة .ول ــم ت ـت ـضــح ل ـغــايــة ال ـيــوم
ن ـيــات ال ـق ــوات االمـيــركـيــة املـتـمــركــزة
ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ـمـ ـ ــال س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة وأه ـ ــداف ـ ـه ـ ــا
االستراتيجية .فإنشاء أربــع قواعد
ّ
عـسـكــريــة أمـيــركـيــة فــي ســوريــة يــدل
على عدم النية بخروج هذه القوات
ف ــي ال ـق ــري ــب ال ـع ــاج ــل إال م ــن خــالل
ت ـفــاهــم م ـع ـ ّـن م ــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة
ّ
أو َم ــن يـمــثـلـهــا (وفـ ــي ه ــذه الـحــالــة
ّ
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا) .وإذا قـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة ال ـخ ــروج ،فــإنـهــا لــن تخرج
من دون مقابل ،أما إذا قـ ْ
ـررت البقاء
فهذا يعني ّنيتها إنشاء كيان خاص
لــأكــراد فــي ســوريــة يـحــاكــي الكيان
الكردي العراقي ،ما يعني استمرار
األزمة السورية سياسيًا ،األمر الذي
ينذر ايضًا ببقاء تركيا فــي الجيب
الــذي تسيطر عليه في املربع املمتد
من جرابلس الى مدينة الباب.
ومـ ــن ال ــواض ــح أي ـض ــًا ان تــرامــب
أراد ج ـ ـنـ ــودًا عـ ـل ــى أرض س ــوري ــة
ول ـك ـن ــه ي ـ ـحـ ــارب ب ـج ـن ــود س ــوري ــن
أك ـ ــراد وع ـ ــرب ،ول ـيــس ل ـتــأمــن وقــف
اطالق نار او االنغماس في الوحول
ال ـس ــوري ــة ،ب ــل لـتـسـجـيــل ن ـصـ ٍـر على
اإلرهــاب سيكون ّأول انتصار الدارة
الرئيس األميركي الجديد ّ
ضد ٍّ
عدو
مـ ـه ــزوم ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وي ـت ـق ـه ـقــر فــي
س ــوري ــة ويـتـلـقــى ال ـضــربــات م ــن كل
حــدب وص ــوب .إال أن هــذا االنتصار
ّ
يتحول هزيمة إذا ّقرر
من املمكن أن
تــرامــب إب ـقــاء ال ـقــوات االمـيــركـيــة في
ســوريــة مــا بعد إنـهــاء «داع ــش» وما
بعد الحرب السورية.
معضلة مـهـمــة تـبـقــى عــالـقــةَ :مــن
سيدخل مدينة الرقة؟
ل ــن يـسـتـطـيــع  20أل ـف ــًا م ــن ال ـكــرد
والـعــرب مـحـ َ
ـاصــرة الــرقــة ودخولها،
ول ــن تـقـبــل الـعـشــائــر الـعــربـيــة ببقاء
الـكــرد فــي املنطقة أيـضــًا .وال يوجد
سبب يدفع الكرد الى خسارة املئات
ّ
واآلالف من املقاتلن ليسلموا مدينة
عربية للعرب ويـخــرجــوا منها بعد
ت ـح ــري ــره ــا .وم ـ ــن ه ـن ــا ف ـ ــإن ت ــرام ــب
ّ
ل ــن يـسـتـطـيــع ح ــل ه ــذه امل ـســألــة من
دون ال ـع ــودة ال ــى الـجـيــش ال ـســوري
(بـتـنـسـيــق مــع روس ـي ــا) لـيــدخــل الــى
ّ
ويحررها بتنسيق الضربات
الرقة
الـجــويــة بــن ال ــدول ال ـك ـبــرى .وبــذلــك
يـ ّ
ـؤم ــن الـ ـك ــرد والـ ـع ــرب م ــن عـشــائــر
املـنـطـقــة ال ـح ـص ــار ،ك ـمــا ف ـعــل أك ــراد
العراق في معركة املوصل من دون أن
يدخلوا املدينة .وبالتالي فإن ترامب
لن يحصد النصر لوحده إال اذا ّقرر
الـ ـ ّ
ـزج ب ــآالف م ــن ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
ّ
وتقبل الخسائر البشرية التي البد
منها ،وهذا مستبعد تمامًا.

روسيا

ُ
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ــوس ـ ـكـ ــو امل ــايـ ـسـ ـت ــرو
ف ــي ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة الـ ــذي يـهــدف
ال ــى ض ـبــط اي ـق ــاع املـ ـع ــارك وتــوزيــع
ال ـن ـفــوذ ع ـلــى ال ـخــري ـطــة الـجـغــرافـيــة
والسياسية لبالد الشام.
ف ـق ــد قـ ـ ـ ْ
ـررت روسـ ـي ــا أن س ــوري ــة
أصـ ـبـ ـح ـ ْـت ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا

أخــرى  -مثل «االح ــرار»  -إال ان هذا
مستبعد ألنها تقاتلهم اليوم للبقاء.
 إم ـ ــا ال ـط ـل ــب مـ ــن املـ ـه ــاج ــري ــن -الذين يمثلون أكثر من ثلث تنظيم
«الـقــاعــدة» فــي ســوريــة حسب أقــوال
ق ــائ ــده ــا ابـ ـ ــو م ـح ـم ــد ال ـ ـجـ ــوالنـ ــي -
املغادرة الى أرض «جهادية» أخرى
فــي سـبـيــل تـحـقـيــق أهــداف ـهــم خــارج
بالد الشام.
إذًا أولوية القضاء على «داعــش»
س ـت ـع ـطــي «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وقـ ـت ــًا أطـ ــول
للتجهيز للمعركة او التخلي عنها.
إال ان الوقت سيمضي عندما ُت ّ
خير
مــدي ـنــة ادلـ ــب  -ح ـيــث تـتـمــركــز اكـبــر
ق ــوة ل ـ ـ «الـ ـق ــاع ــدة»  -ب ــن ال ـق ـت ــال او
االستسالم.

اتفاق الدول العظمى
على إنهاء «داعش»
في سورية
ّ
«حزب الله» يتوقع حربًا
إسرائيلية ...ووقائع
تستبعدها

الدول الداعمة للمعارضة

قوات أميركية في منبج

العسكرية  -السياسية ولــن تسمح
ـام م ـت ـم ــاس ــك يـحـمــي
بـ ـسـ ـق ــوط ن ـ ـظـ ـ ٍ
ال ــدول ــة وي ـم ـنــع تـ ـك ــرار ال ـس ـي ـنــاريــو
ال ـل ـي ـبــي .وم ــن أج ــل ذلـ ــك ،ولـلـحـفــاظ
على نفوذها في الشرق االوسط من
خالل البوابة السورية ،تعمل روسيا
ـات عـسـكــريــة  -سياسية
عـلــى ج ـب ـهـ ٍ
متعددة لضمان عــدم انجرارها الى
ـرب ط ــوي ـل ــة ف ــي س ــوري ــة ول ـب ـقــاء
حـ ـ ٍ
ق ــواع ــده ــا ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى ح ــدود
ّ
«ال ـنــاتــو» ال ـشــرق أوس ـط ـيــة املـتـمــثــل
بتركيا.
وأظ ـهــرت روس ـيــا أنـيــابـهــا إلدارة
مستخدمة كــل أن ــواع
ب ــاراك اوبــامــا
ِ
األس ـل ـح ــة ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ت ـنــاســب
ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،ل ـت ـضــرب ك ــل َمــن
دعمتهم الــواليــات املتحدة مباشرة
وع ــن ط ــري ــق حـلـفــائـهــا االقـلـيـمـيــن.
ودعـ ـم ـ ْـت مــوس ـكــو الـ ـق ــوات الــردي ـفــة
ّ
للجيش ال ـســوري الـتــي تمثل الثقل
األك ـب ــر ورأس ح ــرب ــة ال ـه ـج ــوم ضد
«ال ـج ـهــاديــن» وامل ـع ــارض ــةّ ،
وأم ـنــت
الغلبة لقوات دمشق في مدينة حلب
وتدمر وحول دمشق.
وال ـي ــوم ،الـتــزمـ ْـت روس ـيــا بضرب
أي تـجـ ّـمــع ل ـ «ال ـقــاعــدة» واملـعــارضــة
املسلحة إذا قام هؤالء بهجوم وخرق
التـ ـف ــاق وق ـ ــف إط ـ ــالق ال ـ ـنـ ــار ،حـتــى
ولــو لــم يـشــارك هــؤالء فــي مؤتمرات
أسـتــانــة فــي كــازاخـسـتــان أو جنيف،
أو حـتــى فــي أي مـحــادثــات ســالم او
هدنة مع دمشق .واتفقت روسيا مع
ً
ابتداء
اميركا على محاربة االرهــاب
بـ «داعــش» ،وايضًا على وقف ْتركيا
عـنــد ح ــدود مــديـنــة ال ـب ــاب ومــنـعـهــا
م ــن ال ـت ـق ــدم ن ـحــو ح ـل ـفــاء الــدول ـتــن
ْ
العظمين.
تعلم روسيا ان تركيا شريك في
ســوريــة البــد منه فــي الــوقــت الــراهــن
للمحافظة على ال ـهــدوء بــن حلفاء
الطرفن ،إال ان روسيا ال تثق بتركيا
في امللف السوري خصوصًا بعدما
أدارت أن ـق ــرة مـحـ ّـركــاتـهــا ف ــي الـعــام
 2015ضــد موسكو (اس ـقــاط طائرة
ْ
وانقلبت أخيرًا
السوخوي ،)SU 24
على حليف روسـيــا فــي ســوريــة ،أي
ُ
ايران ،عبر مهاجمتها طمعًا بتفاهم
مع الرئيس االميركي الجديد ،وهو
ُ
ت ـفــاه ــم ل ــم ول ــن ُي ـتــرجــم ع ـلــى أرض
سورية ألن جنود أنقرة وحلفاءها
لـ ــن ُي ـس ـم ــح ل ـه ــم ب ـت ـخ ـطــي خ ـطــوط
الـتـمــاس الـجــديــدة وكــذلــك باملساس

(ا ب)

باألكراد.
وتعلم موسكو أن أنـقــرة ستدير
ّ
دفتها باتجاه روسيا من جديد في
مــؤتـمــر «أسـتــانــة  »-3املـتــوقــع عقده
هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،إال أن اي ت ـغ ـي ـيــر فــي
الخريطة العسكرية وانتشار القوات
على الجغرافيا السورية لن يحصل
ألن ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ـيـ ــوم ال ي ـ ـ ــدور ح ــول
تحقيق أهداف ومكاسب إال باتجاه
«داع ـ ـ ــش» .ول ــذل ــك ل ــم ي ـع ــد لـتــركـيــا
اي دور عـلـ ْـى األرض س ــوى احـتــواء
حلفائها ملنع التدهور على خطوط
التماس الجديدة وتحييد أكبر عدد
م ــن املـقــاتـلــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي إدل ــب
ً
ألن معركتها سيحن دورها عاجال
ً
أم آجـ ــال .وت ـتــواجــد ق ــوات الكرملن
على أرض املعركة في أكثر األماكن
سخونة لتقديم الدعم االستخباراتي
وال ـجــوي وامل ـشــاركــة فــي الـقـتــال عن
ط ــري ــق ال ــوح ــدات ال ـخ ــاص ــة ،كــدلـيــل
ع ـل ــى ع ـم ــق االل ـ ـت ـ ــزام الـ ــروسـ ــي فــي
سورية .ولذلك فإن موسكو ستلعب
دورًا مـهـمــًا فــي الـسـيــاســة الـســوريــة
َ ُ َ
وت ُ
فاوض دمشق مع
لتفرض تواجد
املـعــارضــة املسلحة وتـلــك السياسة
املــدعــومــة مــن الــالعـبــن االقليمين،
بما يضمن ان تبقى روسـيــا خــارج
الــوحــول الـســوريــة وال تعيد تجربة
ْ
ْ
أفغانستان التي أغرقتها ودفعتها
الى الخروج واالنكفاء لعقود طويلة
عن الساحة السياسية الدولية.
واس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع ـ ـ ْـت روسـ ـ ـي ـ ــا ف ـ ـ ْـرض
أج ـن ــدت ـه ــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع :لـ ــم تـعــد
دول املنطقة تطالب «برحيل األسد
عسكريًا او سياسيًا» ،وكذلك أعلنت
واش ـن ـطــن بـلـســان ال ـنــاطــق الــرسـمــي
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة ان «مصير
الرئيس السوري بشار األسد ّ
يحدده
املفاوضون في املحادثات السياسية
ِ
الجارية».
ّ
ولــم تـتــدخــل روس ـيــا فــي الـصــراع
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران
(وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا وع ـ ـلـ ــى رأس ه ـ ــؤالء
«ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي) ،وس ــط
ُ
ت ـف ــاهــم ضـمـنــي ع ـلــى اال تـسـتـهــدف
ّ
ّ
ّ
اسرائيل أي قوة عسكرية تشارك في
ّ
الـحــرب الـســوريــة ،وعـلــى أال تتدخل
روس ـيــا عـنــدمــا تقصف طــائــرات تل
أب ـي ــب م ـس ـت ــودع ــات األس ـل ـح ــة الـتــي
أحـضــرتـهــا ايـ ــران ال ــى «حـ ــزب الـلــه»
في لبنان او «املقاومة السورية» في
ّ
الـجــوالن التي تتحضر فــي الظل ملا

بعد الحرب السورية الجارية.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ل ـق ــاء ب ــوت ــن -
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ل ــن تـسـتـطـيــع إســرائ ـيــل
تغيير سياسة موسكو فــي سورية
ولــن تــأخــذ أي ضــوء أخـضــر لضرب
إي ــران أو «ح ــزب الـلــه» مــا دام هــؤالء
يعملون تـحــت ق ـيــادة مشتركة ومــا
دامــت الـحــرب على االره ــاب لــم تنته
و«الـ ـق ــاع ــدة» ال ت ـ ــزال تـحـتـفــظ بـكــل
قــوت ـهــا ف ــي ادلـ ــب وحـ ــول ح ـلــب ولــم
تنته فصول «داعش» بعد.

«القاعدة»

ف ـقـ ْ
ـدت «ال ـق ــاع ــدة» األم واألب في
ســوريــة واملنطقة ،ألن الــدعــم املطلق
ْ
وبدأت
إلسقاط األسد انتهى مفعوله
ال ــدول الــداعـمــة تتجه نحو تقليص
دوره ـ ــا ف ــي س ــوري ــة ،ألن امل ـعــارضــة
ف ـش ـلــت ف ــي ت ـحـق ـيــق أه ــداف ـه ــا وألن
الــالعـبـ ْـن األمـيــركــي وال ــروس ــي بـ ّـدال
قــواعــد اللعبة وأغـلـقــا الـطــريــق على
تركيا ،املمر األساسي الذي كان ّ
يمد
«داعش» و«القاعدة» باملال والسالح
والـ ــدعـ ــم ال ـلــوج ـي ـس ـتــي .وقـ ــد أظ ـهــر
ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب اهـتـمــامــه
بضرب «داعش» من دون «القاعدة»،
مع العلم ان الطائرات من دون طيار
األمـيــركـيــة تصطاد ق ــادة «الـقــاعــدة»
ال ـق ــدم ــاء ال ــذي ــن ل ـبــوا نـ ــداء زعيمهم
ايمن الظواهري وحضروا الى بالد
الشام لدعم أكبر وأقوى فرع لها منذ
إنشائها.
لــم تــرغــب إدارة اوب ــام ــا السابقة
فــي فـ ْـصــل «ال ـقــاعــدة» عــن املـعــارضــة
املـسـلـحــة مــا شـكــل أرض ـيــة َتـخـ ُ
ـاصــم
حقيقي بــن روسـيــا وأمـيــركــا .إال ان
ْ
قامت بهذه املهمة
«القاعدة» نفسها
بعدما هاجمت الفصائل السورية
الـ ـت ــي حـ ـض ــرت م ــؤتـ ـم ــرات ال ـس ــالم
ووق ـ ــف اط ـ ــالق الـ ـن ــار ف ــي أس ـت ــان ــة -
كازاخستان .وبهذا االقتتال الداخلي
وهـ ـج ــوم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» ع ـل ــى «أحـ ـ ــرار
الشام»  -أحد أكبر التنظيمات الذي
طاملا وقف وساند القاعدة عسكريًا
وس ـي ــاس ـي ــًا  -خ ـ ـسـ ـ ْ
ـرت «الـ ـق ــاع ــدة»
الحاضنة الشعبية ُ
وسحب البساط
ْ
ففقدت مشروعيتها
والغطاء منها
لتقف أمام خيارات محدودة:
 إم ــا الـقـتــال حـتــى امل ــوت ويـكــونهـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن دون جـ ـ ـ ــدوى
استراتيجية.
 -إم ــا االن ــدم ــاج ضـمــن تنظيمات

َ
بـ ـع ــدم ــا ف ـ ـ ِـه ـ ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـع ــرب ــي
والغربي أن روسـيــا أصبحت داخــل
الشرق االوسط بثقلها كله ،وبعدما
ْ
قررت اإلدارة االميركية عدم الوقوف
فـ ــي وجـ ـ ــه م ــوسـ ـك ــو عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
السورية ،انكفأ جميع الالعبن في
مـنـطـقــة الـ ـش ــرق االوسـ ـ ــط والس ـي ـمــا
بعد استعادة مدينة حلب وعودتها
لسيطرة الجيش السوري.
وكـ ــان الف ـت ــًا ق ــول امل ــوف ــد األم ـمــي
سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ان ــه «يـجــب
التخلي عن أوهام النصر العسكري،
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى وق ـ ــف إط ـ ـ ــالق ال ـن ــار
الشامل ،والسعي لتعديل الدستور
مــن قبل الـســوريــن أنفسهم وإع ــادة
اإلعـ ـم ــار والـ ـح ــرب ع ـلــى االرهـ ـ ــاب».
وه ــذا يعني ان ال كــالم عــن الرئيس
األسـ ـ ــد ومـ ـصـ ـي ــره ،وان ال مـ ـف ـ ّـر مــن
ضــرب كــل َمــن يعمل على إبـقــاء نار
الحرب مشتعلة ،وان الدول العظمى
تسير نحو إنهاء الحرب في سورية.
ّ
ّ
وهذا إن دل على شيء فانه يدل على
ّ
إنـهــاء الــدعــم الـخــارجــي للمسلحن.
وتاليًا التخلي عن إذكاء نار الحرب
وإبقائها مشتعلة ،ما يؤكد ،حسب
مـ ـص ــادر غ ــرب ـي ــة ،أن ال دور ل ـلــدول
ْ
ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة إال ب ـ ــدف ـ ــع م ـن ــاص ــري ـه ــم
َّ
واملمولن من قبلهم للقبول بتعديل
الــدس ـتــور واالح ـت ـكــام لـلـمـفــاوضــات
ال ـس ـل ـم ـيــة ،وهـ ــو األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـشــي
بــانـتـهــاء دور الــذيــن لــم يـكــن لديهم
َ
يومًا رؤية استراتيجية ملن سيحكم
سورية بعد األسد بل كان الهدف هو
إسقاطه وإنجاح الفوضى والتسبب
بـفـشــل ال ــدول ــة لينعكس ذل ــك ال ـ ـ «ال
ّ
هــدف» على املنطقة ّ
برمتها ويوفر
قاعدة للمتطرفن الذين لم يترددوا
بضرب أمن املنطقة كلها.

إيران
كـثــر ال ـكــالم عــن الـطـلــب مــن إي ــران
و«ح ــزب ال ـلــه» ال ـخ ــروج مــن ســوريــة
كجزء من عملية السالم التي ينخرط
بركبها َم ــن أراد وم ــن لــم يــرغــب في
ْ
تداولت الصحف بطلب
ذلك .وكذلك
روسـ ــي م ــن اي ـ ــران مـ ـغ ــادرة ســوريــة
وكذلك من جميع حلفائها .والواقع
ّ
ان كــل ه ــذا يـنـبــع عــن ت ـمــن ورغ ـبــات
ُ
لــم ت ـثــر يــومــًا بــوجــه إيـ ــران وال أمــام
حلفائها.
والـ ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ع ـ ــدم ص ـح ــة ه ــذه
الـنـظــريــة ان ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــة لم
ت ـن ـتــهِ ب ـع ــد ،فــامل ـعــركــة م ــع «داعـ ــش»
ْ
اقتربت من أخطر مراحلها ،واملعركة

مع «القاعدة» لم تبدأ بعد ،وبالتالي
فإن الجيش السوري وحده مدعومًا
بــال ـطــائــرات الــروس ـيــة ل ــن يستطيع
مـجــابـهــة َم ــن لــديـهــم االيــديــولــوجـيــة
الــراس ـخــة بــالـقـتــال وال ـص ـمــود ،على
عـكــس الـجـنــدي املـحـتــرف واملـتـطـ ّـوع
الذي يتقاضى راتبه في آخر الشهر.
وللتذكير فــإن إيــران حضرت الى
سورية العام  1982بموافقة الرئيس
حــافــظ االس ــد ،وحـضــر «ح ــزب الـلــه»
الى سورية بقوة العام  2013بطلب
ّ
م ــن الــرئ ـيــس ب ـشــار األسـ ــد .وتـشــكــل
إيـ ـ ـ ـ ـ ــران وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤهـ ــا ح ـل ـفــًا
اسـتــراتـيـجـيــًا مــع ســوريــة ال يحتاج
ل ـتــواجــد عـسـكــري بـ ــاآلالف فــي حــال
انـتـفــاء الـخـطــر املـبــاشــر عـلــى مصير
الدولة ،إذ عندها يصبح بقاء إيران
و«ح ـ ــزب ال ـل ــه» ب ـ ــاآلالف ع ـلــى أرض
ال ـش ــام ب ــال ج ـ ــدوى ،وخ ـ ــروج ه ــؤالء
سيكون سريعًا كدخولهم في الوقت
الذي يراه األسد مناسبًا .وهذا أمر ال
ّ
ْ
العظمين
يحدده احد من الدولتن
(روس ـي ــا وأم ـي ــرك ــا) ب ــل ان األح ــداث
والتطورات هي التي تفرض وجود
هؤالء من عدمه.
وم ــن ال ــواض ــح ان اسـتــراتـيـجـيــة
ْ
تحققت ليومنا
إيران في سورية قد
هذا ،اي الحفاظ على الدولة السورية
وعـلــى رأسـهــا حكم غير عــدائــي لها
ْ
ولعبت ايران
ولحلفائها في املنطقة.
دورًا ايـجــابـيــًا بــالـتـقــارب ال ـســوري -
الـعــراقــي مــا أنتج تعاونًا مــن بغداد
في دعم سورية استخباراتيًا وحتى
عـسـكــريــًا ،وآخ ــره ال ـغ ــارات الـتــي قــام
بـهــا س ــالح ال ـجــو ال ـعــراقــي بموافقة
دمشق وضرب عبرها أهدافًا لداعش
داخل سورية.

«حزب الله»
يـ ــواكـ ــب «حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري بـمـهـ ّـمــاتــه الـعـسـكــريــة على
ك ــام ــل األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة م ــن دون
استثناء .ويتواجد عناصر وضباط
هــذا التنظيم على كل الجبهات :من
دي ــر ال ـ ــزور ال ــى أري ـ ــاف ح ـلــب حيث
يـتـقــدم الـجـيــش ال ـس ــوري مستعيدًا
أراض م ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،الـ ـ ــى ح ـلــب
وخ ـط ــوط تـمــاسـهــا م ــع «ال ـق ــاع ــدة»،
وحـمــص ودم ـشــق  -الـغــوطــة ودرع ــا
جـنــوبــًا وحـتــى ال ـحــدود الـقــريـبــة من
الجوالن.
ويـتـخـ ّ
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ّ
تـشــنـهــا اســرائ ـي ــل عـلـيــه إذا اجـتـمــع
املـ ــال ال ـ ــالزم ل ــدع ــم ه ـك ــذا حـمـلــة مع
رغـبــة امـيــركـيــة ب ــأن تـكــون واشنطن
ج ــزءًا مـشـتــركــًا فــي ه ــذه ال ـح ــرب ،إال
ان الوقائع ال تشير الى اقتراب هكذا
م ـعــركــة ب ــل الـ ــى تــأج ـي ـل ـهــا او ربـمــا
إلغائها ألسباب مختلفة أهمها:
 إذا أراد تــرامــب أن يــدخــل اسمهال ـتــاريــخ  -كـمــا يــرغــب  -فــانـتـصــاره
عـلــى «داع ــش» فــي ال ـعــراق وســوريــة
ـاف لـتـحـقـيــق رغ ـب ـت ــه .ولـ ـه ــذا فــإن
كــ ٍ
ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى «داعـ ـ ـ ـ ــش» امل ـح ـ َ
ـاص ــر
مقدور عليها أكثر بكثير من الحرب
على «حزب الله».
 األولــويــة بالنسبة ألميركا هيالـحــرب على «داعـ ــش» ،ومــن بعدها
ال ـحــرب عـلــى «ال ـقــاعــدة» فــي ســوريــة
وال ـعــراق .ولتحقيق ذلــك يجب عدم
اإلخـ ــالل ب ــأع ــداء ه ــؤالء ف ــي ســوريــة
وع ــدم فـتــح أكـثــر مــن جبهة ساخنة
غير محسومة النتائج.
ْ
أعلنت اسرائيل الحرب على
 إذا«ح ــزب ال ـل ــه» ،ف ــإن ســوريــة ستكون
ج ـ ــزءًا م ـن ـهــا وسـ ـتـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ألن
م ـص ـي ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة أص ـ ـبـ ــح م ــرت ـب ـط ــًا
بـمـصـيــر حـلـفــائـهــا ال ــذي ــن س ــان ــدوا
س ـ ــوري ـ ــة وق ـ ـ ــت ك ـ ــان ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ّ
ومقومات الدولة في خطر السقوط
فــي يــد «الـقــاعــدة» وحلفائها .وهــذا
مـ ــن ش ــأن ــه ت ــوس ـي ــع رقـ ـع ــة ال ـح ــرب
ل ـت ـش ـمــل األراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة ال ـتــي
تتواجد عليها روسيا التي ال ترغب
بــرؤيــة استراتيجيتها الـهــادفــة الى
تحقيق إن ـجــاز عـسـكــري  -سياسي
تفشل.
 الجبهة الداخلية االسرائيليةغ ـ ـيـ ــر َّجـ ـ ــاهـ ـ ــزة لـ ـتـ ـلـ ـق ــي الـ ـخـ ـس ــائ ــر
امل ـت ــوق ـع ــة واملـ ـ ـ ِّ
ـدمـ ـ ــرة (عـ ـل ــى ل ـب ـنــان
ْ
اندلعت الحرب مع «حزب
ايضًا) إذا
ال ـلــه» ال ــذي يـمـلــك  -حـســب إحـصــاء
القادة االسرائيلين  -أكثر من 150
ألفا الى  200ألف صاروخ.
َ
ُ
 ت ـع ــاظ ــم خـ ـب ــرات «ح ـ ــزب ال ـلــه»الـقـتــالـيــة وت ــواج ــد صــوام ـعــه تحت
األرض ح ـي ــث ي ـخ ـف ــي ص ــواري ـخ ــه
بعيدة املدى ،يجعل من هذا التنظيم
عدوًا شرسًا ال يستهان به .فعندما
يتوقف القصف املدفعي وضربات
ال ـط ـي ــرانُ ،يـ ــزج ال ـج ـنــود إل ــى أرض
امل ـعــركــة ملـجــابـهــة الـ ـق ــوات األخـ ــرى.
وهـنــا سـ َـيـبــرز خـطــر مجابهة قــوات
«ح ــزب ال ـل ــه» ال ـتــي خــاضــت حــروبــًا
ب ـ ــأذرع مـخـتـلـفــة وأم ـ ــام عـ ــدو  -فــي
سورية  -ال يتوقف عند الصعوبات
ويتمتع بايديولوجية (الـكــالم هنا
ع ــن الـ ـق ــاع ــدة وداعـ ـ ـ ــش) ث ــاب ـت ــة وال
يـخـشــى املـ ــوت عـلــى عـكــس الجيش
االس ــرائ ـي ـل ــي .ول ـه ــذا ف ــإن أي حــرب
ـات مـسـتـبـعــدة ف ــي الـقــريــب
م ــواج ـه ـ ٍ
الـ ـع ــاج ــل ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـخ ـ ّـوف
«حزب الله» نفسه من هذا االحتمال.
إذًا ،تبدو سورية بعيدة وقريبة
مـ ــن ن ـه ــاي ــة ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي آن واح ـ ــد.
فهناك معوقات عسكرية وقـتــال لم
ينته بعد ،وهـنــاك مـعــارك سياسية
ودس ـ ـتـ ــوريـ ــة لـ ــم ت ـن ـض ــج بـ ـع ــد فــي
أروق ــة «أسـتــانــة» و«جـنـيــف» ،إال ان
مؤشرات بداية النهاية بــدأت تلوح
ف ــي األف ـ ــق ال ـب ـع ـيــد ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
املطامع األميركية  -التركية الواقعة
وال ـت ــي الب ــد لــدم ـشــق أن تــواجـهـهــا
يومًا.

