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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

ما بني التسارع السياسي والعسكري..

الدولة السورية ترسم خارطة املنطقة

أبع��د من اع��ادة تمركز لق��وات الجيش
الس��وري ،ه��ي نتائ��ج انتش��اره ف��ي منطقة
منبج ،التي تشكل فاتحة انطالق للجيش
الس��وري باتج��اه انجازات جدي��دة ،بعد ان
فرض المشروع االمريكي مع بعض الدول
العربية ،قواعد تفاوض سياس��ي واشتباك
عس��كري وامن��ي ،ف��ي تل��ك المنطق��ة ،اال
انه بعد س��بع سنين عجاف ،تقدم الجيش
وكان صاحب الكلمة الفصل في كل ما
يجري على االراضي السورية.
مدين��ة منب��ج الواقع��ة ف��ي ش��مال ش��رق
محافظة حلب ش��مالي س��وريا ،وعلى بعد
 30كل��م غ��رب نه��ر الف��رات ،يفصلها عن
حل��ب حوال��ي  80كل��م ،ش��كلت ف��ي وق��ت
س��ابق قاع��دة خلفي��ة الس��تراحة مقاتل��ي
داعش الداخلين من تركيا ،قبل توزعهم
عل��ى مناط��ق االش��تباك ف��ي الداخ��ل
الس��وري ،واطلق��ت عليها بع��ض الصحف
البريطاني��ة ف��ي الس��ابق لق��ب لن��دن
الصغ��رى ،لكث��ر م��ا وص��ل اليه��ا ارهابيون
م��ن بريطانيا ،وهن��ا البد لنا قبل الدخول
في اهمية تطورات منبج ،ان نحيط القارئ
بأهمي��ة هذه المدينة ،التي تش��كل طريقا
استراتيجية تربط بين الرقة وقلب أوروبا،
باالضاف��ة ال��ى قاع��دة انط�لاق للجي��ش
الس��وري لتحري��ر منطقة عفرين ،وحصار

م��ا تبق��ى م��ن مجموع��ات مس��لحة تابع��ة
لتركي��ا ف��ي تل��ك المنطق��ة ،باالضاف��ة
ال��ى كونه��ا طري��ق عبور اقتص��ادي يصل
مناط��ق الحس��كة والقامش��لي ودي��ر ال��زور
بمناط��ق حل��ب وريفه��ا حت��ى ح��دود ري��ف
الالذقي��ة وادلب ،ومن الناحية العس��كرية،
اث��ارت المدين��ة اهتم��ام ق��وات االحت�لال
االمريك��ي والفرنس��ي ودفعته��م القام��ة
قواع��د عس��كرية فيه��ا ،بالتزام��ن م��ع
اس��تغالل ق��وات س��ورية الديمقراطي��ة
للمنطق��ة فأقام��ت فيه��ا مرك��ز ام��داد
ودعم لوجستي كبير.
اال ان هذا الحراك السياسي والعسكري
تج��اه منب��ج ،ح��رك صقي��ع االج��واء ف��ي
عواص��م ع��دة ،انطالق��ا من اهميته��ا التي
ذكرناه��ا ،حي��ث افش��ل التحرك الس��ريع
للجيش الس��وري ،المخطط��ات التركية
ف��ي تلك المنطقة ،بعد ان تعلم االكراد
م��ن درس عفري��ن ،واصبحت لديهم قناعة
مطلق��ة ان م��ن يحمي االراضي الس��ورية،
والش��عب الس��وري ،ه��ي الدول��ة والجي��ش
الس��وري ،ال امريكا وال فرنس��ا وال اي دولة
احت�لال اخ��رى ،وه��ذه المعرف��ة مه��دت
للدخ��ول الس��ريع للجيش الس��وري ،الذي
نفذ مهامه الدس��تورية ف��ي حماية أراضي
ب�لاده ،وكل ذل��ك مبن��ي عل��ى قواع��د

اساس��ية ف��ي الدول��ة الس��ورية ،واهمه��ا ان
الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة س��تخرج
ه��ي وكل دول��ة دخلت بش��كل غير ش��رعي
للب�لاد ،وان الس��يناريو الجاه��ز والواض��ح
ه��و تجربته��م ف��ي لبن��ان والع��راق ،عندما
انس��حب االمريك��ي يج��ر خلف��ه ذي��ول
الخيبة ،وه��ذا بالتحديد ما دفع االكراد
ال��ى الطلب م��ن الدولة الس��ورية الدخول
الى منطقة منبج وريفها.
دخ��ول الجي��ش الس��وري كان مرب��كاً،
جع��ل امري��كا واتباعه��ا ف��ي المنطق��ة
يتأرجح��ون بي��ن الصدم��ة العس��كرية
والسياسية ،فالدولة السورية في ظل كل
تلك المتغيرات السياس��ية في محيطها،
اس��تطاعت اتخ��اذ ه��ذا الق��رار ،و ُنف��ذ عبر
جي��ش اصبح يملك من الخبرة ما تكفي
لت��درس ف��ي االكاديمي��ات العس��كرية،
ف��ي حي��ن كان االخ��ر يس��تعرض بقوات��ه
العس��كرية عب��ر ارت��ال دخل��ت م��ن معب��ر
جرابل��س ،تس��اندها مجموع��ات ارهابي��ة
تابع��ة لتجم��ع الحم��زات وم��ا يس��مى
بالجي��ش الس��وري الوطن��ي ،اال ان ذل��ك
كل��ه فق��ط لغاية سياس��ية واضحة ،وهي
تقوي��ة موقفه��م التفاوضي ح��ول موضوع
ش��رق الف��رات ،وه��و ال��ذي قط��ع الطري��ق
الي��ه الجي��ش عندم��ا ثب��ت نقاط��ه عل��ى
تم��اس مع تلك القوات ،كون المؤسس��ة
العس��كرية الس��ورية ه��ي الق��وة القانوني��ة
الدس��تورية ،الت��ي من حقه��ا الدخول الى
اي منطقة ضمن اراضي الدولة السورية.
االنج��از العس��كري الجدي��د للجي��ش
الس��وري س��يكون ل��ه نتائ��ج عل��ى االرض،
ومنه��ا العم��ل عل��ى انه��اء وج��ود اي ق��وة
عس��كرية غي��ر ش��رعية في ش��مال وش��مال
ش��رق س��ورية بش��كل كام��ل ،م��ع مراع��اة
كل التوازن��ات االقليمي��ة والدولي��ة ،ف��ي
تل��ك المنطقة ،بع��د تراجع بعض القوى
ع��ن مكابرت��ه ،والت��ي مش��ت ف��ي طري��ق
الزام��ي الى دمش��ق ،وس��يتبعها الكثير من
تل��ك المجموع��ات ،وفق اجن��دة يحددها
السياسي السوري.
حسين مرتضى

األوامر امللكية ُس َّلم ابن سلمان نحو العرش
تش��هد المملك��ة العربي��ة الس��عودية في
ه��ذه األثن��اء تغيي��رات متع��ددة يق��وم بها
ظاهري �اً المل��ك س��لمان بن عب��د العزيز
وباطني �اً ول��ي العه��د محم��د بن س��لمان.
ه��ذه التغي��رات ه��ي أش��به بإعادة هندس��ة
أوض��اع الس��عودية لك��ي يكتم��ل التصميم
ال��ذي يري��ده ول��ي العه��د ،وم��ا األوام��ر
الملكي��ة األخي��رة إال ج��زء م��ن خريط��ة
إع��ادة بن��اء الع��رش ال��ذي يحل��م محم��د
بن س��لمان باعتالئه يوم �اً من األيام ،فما
ه��ي دالالت ه��ذه األوام��ر؟ وما ال��ذي يراد
منها؟
بع��د حادث��ة قت��ل الصحاف��ي الس��عودي
جم��ال خاش��قجي ف��ي قنصلي��ة ب�لاده
ف��ي تركي��ا وم��ا أثارت��ه م��ن ري��اح عاتي��ة
هب��ت عل��ى المملك��ة وكادت أن تطي��ح
بول��ي عهده��ا محم��د ب��ن س��لمان ،ق��ام
المل��ك س��لمان بع��دة إج��راءات ،بداي � ًة
م��ن األم��ر بتش��كيل لجن��ة لمتابع��ة
الح��ادث ،وبعده��ا إعف��اء كل م��ن س��عود
القحطان��ي واللواء أحمد العس��يري ومن
ثم اتهامهما في قضية مقتل خاش��قجي،
تب��ع ذل��ك االف��راج عن ع��دد م��ن األمراء
والش��خصيات الت��ي كان��ت متهم��ة
بالفس��اد وت��م تس��وية أوضاعه��ا ،وأخي��راً
األوام��ر الملكي��ة من��ذ يومي��ن والت��ي تعد
تغي��راً جذري �اً ف��ي هيكلي��ة المملكة حيث
أعاد الملك س��لمان عائالت همشها ولي
عهده كما أعاد االعتبار لبعض معتقلي
الريتز فعين وزيراً منهم.
تأخ��ذ األوام��ر الملكي��ة ث�لاث أبع��اد
تتشابك لكي تؤدي إلى نتيجة واحدة:
البع��د األول :إع��ادة االعتب��ار إلى بعض
ف��روع العائل��ة الت��ي همش��ها محم��د ب��ن
س��لمان بتعيي��ن ممثل ع��ن (أوالد متعب،
أوالد فه��د ،أوالد ناي��ف ،أوالد بن��در ،أوالد
فرح��ان ،أوالد ط�لال) لتلت��ف حول��ه
مجدداً.
البعد الثاني :تعيين ش��خصيات كانت
معتقلة في الريتز بس��بب الفساد وأبرزها

وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد
العزيز العساف.
البع��د الثالث :هو إنش��اء ديوان لرئاس��ة
مجلس الوزراء بعد تعديل مواد من نظام
المجل��س حي��ث أصب��ح يض��م الدي��وان
الجدي��د األمانة العام��ة لمجلس الوزراء،
وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ،واألجهزة
المرتبط��ة بالديوان الملكي وإداراته ذوات
الصل��ة بمهم��ات دي��وان مجل��س ال��وزراء،
حي��ث يتول��ى الدي��وان المهم��ات ذوات
الصلة بممارس��ة مجلس الوزراء ورئاس��ته
اختصاصاتهما.
ه��ذه األوامر الملكي��ة تهدف إلى إصالح
ما أفس��ده ول��ي العهد الس��عودي بإفراطه
باإلج��راءات الداخلي��ة الت��ي س��ببت ل��ه
المتاع��ب وخاص ًة داخ��ل العائلة الملكية.
فاعتقال��ه األم��راء وإذالله��م ف��ي الريت��ز،
كم��ا إقص��اء أم��راء بارزين أمث��ال األمير
محم��د ب��ن نايف ،أح��دث له بيئ��ة معادية
داخل العائلة الملكية ،اضافة إلى اعتقال
النخ��ب المعارض��ة م��ن الكت��اب والدع��اة
ومناص��ري حق��وق الم��راة في الس��عودية.

وباك��ورة الك��وارث ه��ي قت��ل الصحاف��ي
جم��ال خاش��قجي الت��ي ش��وهت ص��ورة
المملك��ة ف��ي العال��م وصورت��ه ش��خصياً
ودلت على مكنونه.
أتت األوامر الملكية لكي تقول السعودية
للعال��م بأنه��ا دول��ة تس��عى إل��ى «التغيي��ر
والتطوي��ر» ،وله��ا «رؤي��ة مس��تقبلية»
تراع��ي حقوق المواطن وتطوير مقدراته،
كما تهدف إلى امتصاص غضب األمراء
في العائلة الحاكمة الناقمين ومحاولة
إس��تمالتهم عب��ر إعادة ش��خصيات تنتمي
إليه��م ،وإعف��اء بع��ض الش��خصيات الت��ي
أث��ارت المتاع��ب ،لك��ي يوصل ابن س��لمان
رس��الة بأن��ه كل م��ن يقص��ر ف��ي تأدي��ة
مهام��ه س��يعفى م��ن منصب��ه ،وختام �اً
إنش��اء الدي��وان الملك��ي ال��ذي سيس��يطر
عليه هو بغية تس��يير أم��وره ومخططاته.
إن كل هذه اإلجراءات التي يس��ير عليها
اب��ن س��لمان يري��د منها أن تكون له س��لماً
يوصل��ه إل��ى حل��م عم��ره وه��و الع��رش
السعودي ،فهل يكون له ذلك؟
محمد باقر ياسين

بعد زيارته للعراق  ..هل سيبتلع ترامب لسانه؟
م��ن المؤكد الزي��ارة المفاجئة التي قام بها الرئيس األميركي
دونالد ترامب إلى العراق ،مساء األربعاء  26ديسمبر/كانون األول
 ، 2018كانت انتهاكا صارخا لس��يادة العراق ،واس��تهتارا واضحا
باالع��راف الدبلوماس��ية ،كم��ا كش��فت الدي��دن االس��تعماري
والس��لطوي للنظ��ام االمريكي ،ال��ذي يحاول التعامل باس��تخفاف
مع البلدان والشعوب االخرى ،اذا ما استطاع الى ذلك سبيال.
ولك��ن م��ن المؤك��د ايض��ا ان الموق��ف المس��ؤول وااليجاب��ي
للرئاس��ات العراقي��ة الث�لاث ،رئي��س الجمهوري��ة ورئي��س ال��وزراء
ورئي��س البرلم��ان ،والمتمثل برفض طلب ترامب بعقد لقاء معهم
ف��ي قاع��دة عي��ن االس��د الجوية ف��ي غرب الع��راق ،جاء ردا مناس��با
لالنتهاك االمريكي لسيادة العراق.
ال��رد االق��وى ج��اء م��ن ن��واب الش��عب العراق��ي فصائ��ل المقاومة
االس�لامية ،حي��ث تمت المطالبة بعقد اجتم��اع للبرلمان العراقي
م��ن اج��ل التوص��ل الى قرار الخراج الق��وات االمريكية من العراق،
وفي حال تعذر ذلك ،اعلنت فصائل المقاومة عن تحمل مسؤولية
ط��رد ه��ذه القوات م��ن العراق ،وه��ي تمتلك الخب��رة والقدرة على
التنفيذ.
موق��ف ن��واب الش��عب وفصائ��ل المقاوم��ة االس�لامية العراقي��ة،
ج��اء بع��د التصريحات الوقح��ة لترامب الذي قال فيه��ا ان القوات
االمريكي��ة تس��تطيع اس��تخدام قواعده��ا ف��ي الع��راق للتدخ��ل
عس��كريا في س��وريا ،بعد س��حب القوات االمريكية منها إثر انتهاء
مهامها هناك بإنتهاء الحرب على «داعش».
تصريح��ات ترام��ب ليس��ت وقح��ة فحس��ب ،ب��ل هي كاذب��ة ايضا،
ف��اذا كان بق��اء الق��وات االمريكي��ة ف��ي المنطق��ة ره��ن ببق��اء
«داعش» ،ترى لماذا خرج من س��وريا بينما مازالت «داعش» هناك
تحت��ل اراض س��ورية وترتك��ب المجازر كل ي��وم ،فيما يرفض لحد
االن االنس��حاب من العراق ،في الوقت الذي يش��هد العالم كله ان
«داعش» في العراق اصبح شيئا من الماضي؟.
زي��ارة ترام��ب ال��ى الع��راق ،رغ��م كل س��لبياتها ،اال انها كش��فت
للرئي��س االمريك��ي ترامب ،حقيقة االوضاع ف��ي المنطقة وخاصة
الع��راق ،بعي��دا ع��ن تقاري��ر االس��تخبارات التابع��ة ل��ه ،الت��ي اعت��اد
قرائتها وهو في مكتبه البيضاوي في واش��نطن ،حيث يخطط من
بعيد الستخدام قواعده وقواته في العراق في اي حرب قادمة ضد
محور المقاومة ،وخاصة مع ايران ،ولكن وبعد هذه الزيارة التي لم
تس��تغرق س��وى ثالث س��اعات ،ال نعتقد ان افكار ترامب بش��أن قدرة
قوات��ه عل��ى تنفي��ذ مخططه ض��د مح��ور المقاومة ،س��تبقى كما
كانت قبل الزيارة.
نظ��رة س��ريعة ال��ى حال��ة ترامب المزري��ة ،وهو في الع��راق ،خالل
الس��اعات الث�لاث ،والت��ي وصفه��ا ه��و بالتفاصي��ل ،س��تجعله يفكر
ال��ف م��رة قب��ل اس��تخدام قوات��ه في الع��راق ض��د مح��ور المقاومة،
فالرج��ل دخ��ل وخ��رج م��ن الع��راق وهو في ظ�لام دام��س تحيط به
طائرات خوفا على حياته.

ترامب وصف حاله في العراق بالقول« :انتابتني مخاوف َّ
تعل َقت
بمؤسس��ة الرئاس��ة ،ولي��س خوف �اً عل��ى ش��خصي ،يمكنن��ي الق��ول
َّإنن��ي كن� ُ
َص��ف ترام��ب
�ت قلق �اً عل��ى الس��يدة األول��ى» .وبعده��ا و َ
االحتياطات األمنية التي َّ
تتخذها الطائرة الرئاسية عند هبوطها
ف��ي منطق��ة حرب .وقال« :لو رأيتم ما ال��ذي كان علينا المرور به
ف��ي الطائ��رة المظلمة ونوافذه��ا المغطاة بس��تائر بحيث ال يوجد
أي ضوء في أي مكان ،ظالم شديد السواد» .واضاف« :من المحزن
جدا عندما تنفق  7تريليونات دوالر في الشرق األوسط أن يتطلب
الذه��اب إل��ى هن��اك كل هذه الس��رية الهائلة والطائ��رات حولك،
وأعظ��م المع��دات ف��ي العال��م ،وأن تفع��ل كل ش��يء ك��ي تدخ��ل
سالما».
وح��ول الهل��ع ال��ذي اصاب��ه خ�لال زيارت��ه العراق نق��ل مصدر عن
ترام��ب قول��ه« :لم أعش ه��ذه األجواء من قبل ..كان المكان كله
أسود اللون ..كان عليكم أن تمروا بهذه التجربة».
حال��ة الهل��ع الت��ي عاش��ها ترام��ب عل��ى م��دى ث�لاث س��اعات ف��ي

الع��راق ،اك��دت لترام��ب وبقوة ،ان هناك اماكن ال يمكن قياس��ها
بمس��ابقات مل��كات الجم��ال ،الت��ي كان ترام��ب «اقوى فرس��انها»،
فف��ي ه��ذه االماك��ن ال يمل��ك ترام��ب ش��يئا ليقول��ه ،فعندم��ا ال
ُتشعره باالمان ،كل تلك السرية ،والطائرات الحديثة ،والرادارات
المتط��ورة ،واالقمار الصناعية ،والجيوش الجرارة باالضافة الى 7
ترليونات دوالر ،عليه ان يكف عن التبجح ويعود ادراجه ،وقبل كل
هذا وذاك ان يقف عن تهديد ايران ويبلع لسانه.
جمال كامل

مغامرة أردوغان في املنزلق
م��ع انتش��ار الجي��ش العرب��ي الس��وري في منب��ج وريفه��ا وتبلور
موق��ف كردي جديد عبرت عنه نداءات المطالبة بهذه الخطوة
لص��د التهدي��د الترك��ي انتص��ر الصب��ر الس��وري وثب��ت رس��وخ
مع��ادالت الق��وة والتماس��ك المبدئ��ي ف��ي مواق��ف الحليفي��ن
الروس��ي واإليران��ي الملتزمي��ن باس��تقالل س��ورية وس��يادتها
الوطنية وبمنع المس��اس بها فقد كانت تلك المبادئ حاضرة
ف��ي جمي��ع التفاهم��ات الت��ي عقدته��ا كل م��ن موس��كو وطهران
م��ع انق��رة وثب��ت ف��ي اول اختب��ار بعد اله��روب األميرك��ي ان أي
تفاه��م محتم��ل م��ع رج��ب طي��ب أردوغان ل��ن يكون على حس��اب
س��ورية وس��يادتها ب��ل إن ثق��ل البلدي��ن السياس��ي واالقتص��ادي
واالستراتيجي مكرس لدعم الدولة الوطنية السورية ولمؤازرتها
ف��ي مس��اعيها الس��ترجاع الس��يطرة على كامل الت��راب الوطني
السوري.
ص��دم أردوغ��ان ودخ��ل ف��ي هذي��ان وارتب��اك م��ن ع��ودة وح��دات
الجي��ش العرب��ي الس��وري إل��ى منطقة منبج الس��ورية التي كان
يس��تعد الجتياحه��ا بنتيج��ة الن��داء المتأخر الص��ادر عن القوى
الكردي��ة الت��ي ناورت وت��رددت طويال في ذلك إلى ان بات الهروب
األميركي امرا واقعا والحت نذر االجتياح التركي العدواني.
ل��م يع��ر بعض الق��ادة األكراد في س��ورية اهتمام��ا لتحذيرات
السفير السابق روبرت فورد الذي صحت نبوءته بهروب اميركي
مس��تعجل مع فارق ان قرار ترامب بدا تجنبا اس��تباقيا لمجابهة
ضرب��ات موجعة وضخمة كالتي اس��تهدفت مقر المارينز ومقر
الس��فارة األميركية في بيروت عام  1983بينما تبلورت مقدمات
مث��ل ذل��ك االحتمال بإرهاصات مكتومة ألنوية مقاومة ش��عبية
سورية كانت اهم عملياتها قبل أيام من قرار الرئيس األميركي

ف��ي هج��وم ش��نه المقاوم��ون عل��ى مستش��فى الرقة حي��ث يعالج
ضب��اط وجن��ود اميركي��ون وج��رى التكت��م على الخس��ائر وعلى
تل��ك العملي��ة برمته��ا فلم تذكره��ا وكاالت األنب��اء العالمية
لكن مصادر سورية محلية تحدثت عنها وأكدت وقوعها.

ب��دا أردوغ��ان مرب��كا من��ذ اله��روب األميرك��ي لكن��ه راه��ن على
ع��دم اس��تجابة القي��ادات الكردي��ة للفرصة الس��ورية او للنصائح
الروس��ية واإليراني��ة وق��د أع��د الع��دة لنش��ر ق��وات االحت�لال
التركي��ة تح��ت ش��عار م��لء الف��راغ وس��عى لبي��ع موق��ف لفظ��ي
اليحج��ب اطماع��ه بالحدي��ث المتك��رر ع��ن الحفاظ عل��ى وحدة
الت��راب الس��وري التي تهدده��ا عصابات عميل��ة لنظامه ووحدات
م��ن جيش��ه المعت��دي تحولت م��ن مهمة لضمان وق��ف العمليات
القتالية وفقا لتفاهمات أستانة إلى قوة احتالل غاصبة للسيادة
السورية ووسيلة ابتزاز خطيرة في وجه الدولة الوطنية السورية.
أس��قط ف��ي ي��د أردوغ��ان بع��د اختب��ار منب��ج لدرج��ة الهذي��ان
السياس��ي عندما صرح بكل غطرسة واستعالء انه اليحق للقوى
الكردي��ة ان تطال��ب الجيش العربي الس��وري باالنتش��ار في أرضه
وبين مواطنيه لمنع االحتالل الذي هو مزمع على مده اغتصابا
وانته��اكا لجمي��ع األع��راف واألص��ول الناظمة لعالق��ات الدول
المتج��اورة وه��و ال��ذي لم يوفر جهدا في مخطط تمزيق س��ورية
وتدميره��ا من��ذ بداي��ة الع��دوان االس��تعماري وال��دور الترك��ي
المش��هود ف��ي جمي��ع الفص��ول الس��ابقة وحي��ث ظ��ل أردوغ��ان
يتش��اطر حتى وقوع التدابير الروس��ية الرادعة التي اوجبت عليه
التق��دم باعت��ذار مهين إلى الرئيس فالديمي��ر بوتين الذي ينظر
بكام��ل اإلعج��اب واالحت��رام وااللت��زام إل��ى قائ��د س��ورية الصلب
والفذ الذي وفر بصموده وبصالبته ورؤيته االستراتيجية فرصة
اس��تراتيجية متين��ة لروس��يا الس��ترجاع مكانته��ا الحاس��مة ف��ي
العالم المتحول.
بع��د انتش��ار الجي��ش العرب��ي الس��وري ف��ي منطقة منب��ج خرج
س��كان جميع المناطق الش��رقية الش��مالية في سورية بمطالبات
ون��داءات وتظاه��رات وتجمع��ات رفع��ت ش��عار مناش��دة الجي��ش
العرب��ي الس��وري لتوس��يع انتش��اره ص��وب ه��ذه المناط��ق الت��ي
كانت تحت االحتالل األميركي قبل هروب ترامب .
الطبيع��ي ان تك��ون كل منطق��ة يهرب منها الغزاة تحت س��لطة
الدولة الوطنية السورية وهو ما يعبر عنه الشعب السوري بجميع
قطاعات��ه ومكونات��ه ورغم اعتقادنا بأن القيادات الكردية الس��ورية
تأخرت في التعبير عن هذه اإلرادة فهي انصتت في نهاية المطاف
لصوت الناس الصارخ وتكيفت مع لغة العقل والمنطق واستجابت
لنصائح روسية وإيرانية واضحة في التعامل مع احتماالت ما بعد
الهرب األميركي ألنها كانت ستحمل امام السوريين وفي حكم
التاري��خ مس��ؤولية إتاح��ة االحت�لال التركي الغاش��م م��كان قوات
الغ��زو األميركي��ة وس��وف تحم��ل بذل��ك كل تبع��ات الجرائ��م
العثماني��ة المتوقع��ة ض��د المواطني��ن الس��وريين م��ن الع��رب
واألك��راد عل��ى الس��واءعلى ي��د انكش��ارية أردوغان م��ن العصابات
السورية التابعة السطنبول والوحدات العثمانية المعتدية.
م��رة جدي��دة تكش��ف التجرب��ة ع��ن ان أس��لم الخي��ارات الكردية
ه��و ف��ي حض��ن الدول��ة الوطني��ة الس��ورية الت��ي يع��ود له��ا فض��ل
إبق��اء الب��اب مفتوحا للتفاهمات الممكنة رغم العناد والتمترس
والوه��م ال��ذي اس��تغرق في��ه ق��ادة وح��دات الحماي��ة ول��م يقيموا
حس��ابا للغدر االستعماري الصهيوني الذي خبره سائر األكراد
ف��ي المنطق��ة طيلة م��ا يزيد على قرن من تاريخ الش��رق الحافل
بالغزوات والمذابح.
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