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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

من لم تقتله الصواريخ قتلته االمراض والجوع ..الحصار يواصل حصد أرواح اليمنيني
الحصار السعودي اإلماراتي يواصل حصد أرواح
اليمنيي��ن فم��ن ل��م تقتل��ه الصواري��خ والقذائ��ف
الس��عودية واالماراتي��ة قتل��ه الج��وع واالم��راض
المنتش��رة ف��ي كل م��كان بس��بب الحص��ار
المفروض على هذا البلد.
فبع��د مماطل��ة ووع��ود وتعن��ت م��ن قب��ل النظ��ام
السعودي حول فتح مطار صنعاء الدولي إنطلقت
حمل��ة ش��عبية تح��ت عن��وان ارفع��وا الحص��ار ع��ن
مط��ار صنع��اء وته��دف الحمل��ة حس��ب منظميه��ا
ال��ى تش��ديد الضغ��وط عل��ى النظ��ام الس��عودي
ولف��ت أنظ��ار العال��م ال��ى مايج��ري م��ن مخالف��ة
للقواني��ن الدولي��ة واإلنس��انية ج��راء إغ�لاق
المط��ارات في اليمن ومحاصرة خمس��ة وعش��رين
ملي��ون إنس��ان .الحمل��ة دش��نها عدد م��ن األطفال
المصابي��ن بم��رض الس��رطان والذي��ن اس��تقبلوا
المبع��وث األمم��ي وبعث��وا برس��الة نياب��ة عن كل
مرض��ى اليم��ن ،مطالبين األمم المتحدة بس��رعة
اإلستجابة وفتح المطار أمام المرضى والجرحى
كمطلب إنساني.
اللجنة الش��عبية لكس��ر الحصار كش��فت خالل
مؤتم��ر صحف��ي عن جملة من األضرار اإلنس��انية
التي تس��بب بها إغالق المط��ار ومنها وفاة ثالثين
ال��ف حال��ة كان��ت تس��تدعي الس��فر للخ��ارج
،وش��ددت أن اكثر من مئتين الف حالة تس��تدعي
السفر اآلن الى الخارج غير اآلف العالقين الذين
يري��دون الع��ودة ال��ى صنع��اء .واعتب��رت اللجنة أن
فت��ح المط��ار يع��د مطل��ب إنس��اني مدن��ي بح��ت
وتس��تدعي ه��ذه المطال��ب مس��اعدة المجتم��ع

الدول��ي للضغ��ط عل��ى دول الع��دوان لرف��ع القيود
عن المطار.
ويمث��ل الحصار بح��د ذاته جريم��ة كبرى بحق
المدنيي��ن ف��ي اليم��ن خاص��ة موض��وع محاص��رة
مط��ار صنع��اء نظ��راً للمعاناة الت��ي يتكبدها اآلف
اليمنيين المرضى يوميا جراء السفر عبر الطرق
الوع��رة وغي��ر اآلمن��ة للوص��ول ال��ى مط��ار عدن او
مط��ار س��ئيون الواقع��ان تح��ت س��لطة االحت�لال،
والممارسات التي يقوم الجنود التابعين لالحتالل
به��ا ضده��م واهانته��م ومن��ع بعضهم م��ن الخروج

ش��كلت والدة المقاوم��ة بفصائله��ا المختلف��ة اول تمرد سياس��ي
ش��عبي فعل��ي يزع��زع قواعد المس��تعمرة التي ورثه��ا اللبنانيون منذ
ما يس��مى بعهد االس��تقالل وشكل إنجاز التحرير على يد المقاومة
بقي��ادة ح��زب اهلل وبدع��م م��ن س��ورية وإي��ران اول زلزال ينس��ف أحد
العناص��ر الحاس��مة لط��وق الهيمن��ة االس��تعمارية الت��ي اس��تمرت
راسخة متينة رغم كل ذلك بفضل تبعية النظام الريعي المديون
والمشبوك بمنظومة الهيمنة االستعمارية الصهيونية الرجعية في
المنطق��ة وال��ذي ب��ات منصة خاضع��ة للوصاية الغربي��ة الخليجية
منذ انطالق العهد اإلعماري.
الجوه��ري ف��ي كل م��ا ي��دور على الس��احة اللبنانية في الس��نوات
األخيرة وكل ما يتعرض له الواقع السياسي اللبناني من تدخالت
وضغ��وط ه��و تجس��يد للمش��يئة االس��تعمارية بمن��ع تم��رد لبن��ان
واستقالله الفعلي من خالل االنضمام إلى محور المقاومة وشبكته
اإلقليمية السياسية واالقتصادية العابرة للحدود والتي تضم إيران
وس��ورية وتطم��ح إلى ضم العراق ولبنان واليم��ن حيث تتواجد قوى
مقاومة استقاللية تناضل من اجل التحرر النهائي من الهيمنة.
م��ن الواض��ح ان نه��ج االلتح��اق بالهيمن��ة االس��تعمارية م��ا ي��زال
راس��خ الج��ذور ف��ي التركيب��ة السياس��ية واالجتماعي��ة اللبناني��ة
وحت��ى المقاوم��ة الت��ي قدمت اعظم اإلنجازات الوطنية في مس��يرة
تحرير األراضي اللبنانية المحتلة وألحقت هزيمة سافرة وواضحة
بالكيان الصهيوني ومؤخرا بالغزوة التكفيرية التي اطلقها الحلف
االس��تعماري الصهيون��ي الرجعي بقي��ادة الواليات المتحدة وس��ائر
حكوم��ات النات��و ما تزال تجد نفس��ها مضطرة لمجاراة الرأس��مالية
الطفيلي��ة الت��ي س��بق ان تآم��رت عليه��ا وس��عت إل��ى التخل��ص منها
بشتى الوسائل وصوال إلى التآمر مع العدو في حرب تموز.
تتجم��ع التناقض��ات والمؤث��رات اللبناني��ة بجمي��ع عناصره��ا
عن��د عق��دة الخض��وع للهيمن��ة االس��تعمارية الصهيوني��ة فالنظ��ام
الريع��ي اللبنان��ي هو نم��وذج حديث لنمط اس��تعماري مالي تفرضه
الوالي��ات المتح��دة ف��ي البل��دان الت��ي تبح��ث نخبه��ا الرأس��مالية
التابع��ة الحاكمة ع��ن عموالتها في الك��وارث المالية واالقتصادية
الت��ي يدبره��ا ويديرها خبراء صندوق النق��د والبنك الدولي وقادة
عصابات المضاربة وصناديق القروض المعولمة في نادي باريس.
بع��د الفوض��ى الت��ي خلقه��ا إع�لان البي��ت
األبي��ض ف��ي الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة عن
ب��دء انس��حابه من س��ورية ف��إن الفرق��اء المعنيين
بوض��ع وترتيب��ات ش��مال وش��مال ش��رق س��ورية
بات��وا ف��ي حال��ة صدام حقيق��ي بين تنفي��ذ رغبات
الوالي��ات المتح��دة بخ��روج آمن ومس��تقر لقواتها
من س��ورية من جهة ،وترتيبات أمنية مرتبطة بهم
كفرق��اء م��ن جهة ثانية ،وصراع��ات نفوذ تعصف
بينهم أيضاً من جهة ثالثة.
وإذا كانت السنوات الماضية تضمنت استقراراً
نس��بياً لمناط��ق ش��رق س��ورية بموج��ب تفاهم��ات
أميركي��ة روس��ية تش��مل الق��وس الممت��د م��ن
التن��ف عل��ى ح��دود الع��راق وحت��ى منب��ج القريبة
م��ن ح��دود تركي��ا ،إال أن رئيس النظ��ام التركي
رج��ب طي��ب أردوغ��ان اس��تطاع خرقه��ا بانت��زاع
اعتراف من نظيره األميركي دونالد ترامب بدور
ترك��ي وري��ث ألمي��ركا بزع��م مكافح��ة تنظي��م
داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي س��ورية ،إال أن البيروقراطية
األميركي��ة بالمقاب��ل اس��تفاقت بس��رعة ووجهت
رس��الة ش��ديدة اللهجة إل��ى أردوغان بض��رورة عدم
الم��س بحليفته��ا «ق��وات س��ورية الديمقراطي��ة-
قس��د» ولع��ل ه��ذا اله��دف نفس��ه ه��و م��ن أع��اق
تق��دم التف��اوض بين الحكومة الس��ورية و«قس��د»
ح��ول تس��ليم مناطق س��يطرتها للجيش الس��وري
ف��ي مقدمته��ا منب��ج بريف حل��ب ،التي ل��م يدخل
الجيش إلى قلب مدينتها حتى اليوم ،رغم حديث
عن وساطة مصرية وإماراتية بين دمشق و«قسد»
وحدي��ث عن زيارة أمنيين من البلدين إلى س��ورية
ولقائهما الطرفين.
ويبدو أن فترة «ما بعد» إعالن الخروج األميركي
تش��هد تعقي��دات متصاع��دة ،فاألميرك��ي يري��د
ترتيب��ات مش��تركة وتقس��يم المناط��ق الت��ي
يحتله��ا حالي �اً بي��ن األط��راف اإلقليمي��ة ولذا قد
يك��ون المبع��وث األميرك��ي إل��ى كل م��ن س��ورية
و«التحال��ف الدول��ي» جيم��س جيف��ري ق��د حمل

بع��د ان يك��ون ق��د تكب��د عن��اء الس��فر ألي��ام .كما
ان اغ�لاق مط��ار صنع��اء أدى ال��ى إنع��دام االدوي��ة
والمحالي��ل الت��ي كان��ت تس��تورد من الخ��ارج ،ما
ادى ال��ى تفاق��م االزم��ة االنس��انية وكان الغ�لاق
المط��ار دور مه��م ف��ي انتش��ار االم��راض واالوبئ��ة
وموت االالف اغلبهم من االطفال والنساء.
وبالت��وازي م��ع الحمل��ة الش��عبية لرف��ع الحصار
ع��ن مطار صنع��اء أطلقت منظمة العف��و الدولية
حملة عالمية لوقف تدفق الس�لاح إلى النظامين
الس��عودي واإلمارات��ي بس��بب الع��دوان العس��كري

النظام الريعي والتبعية قرينان

تس��تخدم الوالي��ات المتح��دة مكانته��ا العالمي��ة المقررة سياس��يا
ومصرفيا وعسكريا إلخضاع المستعمرات ومنع تمردها وهي تجمع
بي��ن ادواته��ا المالي��ة المصرفي��ة بس�لاح العقوب��ات وبي��ن تدخالتها
السياس��ية والمخابراتية في س��عيها المحم��وم لتثبيت هيمنتها في
شتى المجاالت.
يتجلى اس��تتباع لبنان للهيمنة االس��تعمارية الرجعية الصهيونية
بمجموع��ة م��ن المظاه��ر الت��ي يتوج��ب عل��ى أي وطن��ي فطي��ن ان
ينتب��ه إليه��ا جيدا ليهتدي إلى س��بل المقاومة والتحرر التي ينبغي
س��لوكها ف��ي الوطن الصغير وه��ذه المظاهر تفصح ع��ن نقائضها
الت��ي تس��توجب تواف��ر إرادة سياس��ية صلب��ة بمس��توى ق��رار التم��رد
الفعلي ولتغيير االتجاه جذريا.
أوال :ش��كلت مف��ردات سياس��ة النأي وتعبيراته��ا مضمون الخضوع
السياسي للهيمنة والوصاية األميركية السعودية بحيث تبدت من
خ�لال خي��ار اس��تراتيجي سياس��ي واقتصادي ب��إدارة الظه��ر لجميع
مبادرات قوى الش��رق الصاعدة والتصميم على التحاق لبناني دائم

ومتجدد بقوى الهيمنة الغربية والخليجية .
هذا مع العلم ان تجس��يد النأي يفترض نظريا عدم التخندق في
أي م��ن المحوري��ن المتصارعي��ن ف��ي العال��م والمنطقة وه��ذا يعني
انفتاح��ا وعالق��ات تع��اون متوازي��ة ومتوازنة م��ع الوالي��ات المتحدة
واوروب��ا مقاب��ل روس��يا والصي��ن وس��ائر دول البريك��س كم��ا يعن��ي
عالقات متوازية ومتوازنة مع كل من المملكة السعودية ومحورها
اإلقليمي مقابل الشراكة مع سورية وإيران وحلفائهما.
ثاني��ا :تتكش��ف الوقائع عن خط��ورة النهج اللبنان��ي عندما ندرس
كيفي��ة التعام��ل م��ع العقوب��ات األميركي��ة الموجه��ة جه��ارا ضد
المقاوم��ة أي ض��د عنص��ر القوة الحاس��م ف��ي ردع الع��دو الصهيوني
وحماي��ة لبن��ان وس��يادته الوطني��ة كم��ا برهن��ت التجرب��ة ويت��ذرع
الق��ادة والساس��ة بحج��م ومتان��ة الهيمن��ة األميركي��ة عل��ى النظام
المصرف��ي العالم��ي لكنه��م يش��طبون س��لفا م��ن قائم��ة الخي��ارات
م��ا يتيح��ه الواق��ع الدول��ي الجديد من ف��رص اختبرته��ا دول اخرى
للحد من تأثير العقوبات االستعمارية من خالل تنويع الشراكات
االقتصادي��ة والتجاري��ة والمصرفي��ة والح��د م��ن تأثي��رات الهيمن��ة
األميركية األحادية في العالم.
ثالثا :إن من اخطر مظاهر الخضوع للوصاية االس��تعمارية تقيد
الدول��ة اللبناني��ة بأحادي��ة االرته��ان للوالي��ات المتحدة في ش��روط
ومواصف��ات تس��ليح الجيش اللبنان��ي وإدارة الظهر لف��رص التعاون
ف��ي ه��ذا المل��ف م��ع روس��يا والصين وإي��ران وعدم البح��ث جديا في
ف��رص التع��اون الدفاع��ي اللبنان��ي الس��وري ض��د مص��ادر التهدي��د
الواحدة.
رابعا :بينما يشغل ملف النضوب المالي جميع قوى النظام الريعي
المتهال��ك والخاض��ع للهيمنة يدار الظه��ر اللبناني كليا لفرصة
إعادة هيكلة الدين بالشراكة مع جمهورية الصين الشعبية الدولة
األكث��ر مالئم��ة في العالم وذات االقتصاد األنش��ط نموا في العالم
ويض��ع اللبناني��ون رقابه��م بي��د سماس��رة الق��روض في ن��ادي باريس
وتحت سكين جشعهم الكبير مع وصفات وتوصيات مركزي الشؤم
االقتص��ادي  :صن��دوق النقد والبن��ك الدولي مخربي جميع الدول
الفقيرة والمديونة في العالم الثالث.
غالب قنديل

حصاد دمشق ملوسم تناقضات لـ«ما بعد» األميركي

معه خريطة جاهزة لتلك المناطق خالل الزيارة
التي قام بها مؤخراً إلى تركيا مع مستشار األمن
القوم��ي األميركي جون بولتون تتضمن تقس��يم
نفوذ شرق الفرات بين الجميع ،ولكن من األكيد
أن النظ��ام الترك��ي لم يرق له مث��ل هذا التراجع
عن مواقف ترامب نفسه الشهر الماضي ،وهو غير
راغب بزيادة االنغماس في المس��تنقع السوري في
ظ��ل احتالل��ه أراضي تمت��د من منبج في الش��مال
وحتى ريف الالذقية الشمالي ،ويهمه اليوم تأمين
ش��ريطه الح��دودي م��ن تدف��ق آالف اإلرهابيي��ن
العائدي��ن إل��ى ب�لاده ،بعدم��ا س��هل دخوله��م إل��ى
س��ورية م��ن جه��ة ،ويخ��اف أيض �اً م��ن مجموع��ات
كردية غير منضبطة تنقل ساحاتها إلى الداخل
الترك��ي م��ن جهة أخرى ،ولذل��ك كان رده على
بولت��ون بأن��ه ال يح��ارب الك��رد ف��ي س��ورية إنم��ا
يحارب اإلرهابيين.
ومع الحديث عن خطة روس��ية تتضمن انتش��اراً
كام�ل ً
ا للجي��ش العرب��ي الس��وري عل��ى كام��ل

والمج��ازر الت��ي يرتكباه��ا ف��ي اليم��ن تحت ش��عار
(أوقفوا تدفق األسلحة التي تفتك باليمنيين).
وقال��ت المنظم��ة ف��ي بي��ان صحف��ي (أصبح من
الصع��ب تجاه��ل الن��زاع ف��ي اليم��ن) ..لق��د ُص��دم
العال��م بص��ور المدنيي��ن الذي��ن قتل��وا أو أصيبوا؛
واليمنيي��ن الذي��ن يتض��ورون جوع �اً ،وتدمي��ر
الم��دارس والمستش��فيات واألس��واق بالقناب��ل،
(صن��ع ف��ي الوالي��ات المتح��دة
الم��درج عليه��ا ُ
وصنع في المملكة المتحدة) .وأضاف
األمريكي��ة ُ
البي��ان أن (علين��ا أن نوق��ف تدف��ق األس��لحة التي
تؤجج انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن).
وأك��دت المنظم��ة ف��ي بيانه��ا ان��ه (يمكنن��ا
ممارس��ة الضغ��ط عل��ى ال��دول لوق��ف عملي��ات
نق��ل األس��لحة ،والح��د م��ن االنته��اكات ومعاناة
المدنيين ،وبعث رسالة إلى التحالف الذي تقوده
الس��عودية واإلمارات ،بأن االنتهاكات المس��تمرة
لن يتم التسامح معها).
انط�لاق ه��ذه الحم�لات أحي��ت االمل ل��دى العديد
م��ن اليمنيي��ن حي��ث عب��ر الكثي��ر منه��م ع��ن امله��م
ف��ي ان تنج��ح ه��ذه الدع��وات ال��ى اقن��اع الس��عوديين
واالماراتيين بفتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار
الج��وي ع��ن الب�لاد ،ش��دد العديد م��ن اليمنيين على
وق��ف تدفق الس�لاح للنظامين الس��عودي واالماراتي
لحثه��م عل��ى ايق��اف الع��دوان وتنفي��ذ االتفاقي��ات
خاصة اتفاق الس��ويد حول موضوع الحديدة واتفاق
االسرى التي تواجه عراقيل جديدة من قبل العدوان
ومرتزقتهم على االرض.
عبدالرحمن راجح

الخط��وط الحدودي��ة ومراك��ز الم��دن برفق��ة
ش��رطة عس��كرية روس��ية عل��ى أن تتح��ول «قس��د»
إل��ى ش��رطة محلي��ة ف��ي المناط��ق ذات الغالبي��ة
الكردي��ة ،ف��إن مث��ل هذا الط��رح ،إن كان جدياً ،ال
يب��دو مقب��و ً
ال من دمش��ق ،وهي التي س��بق وجربت
«قسد» في الحسكة ولذلك ال يبدو أن المساعي
التوفيقي��ة حت��ى الي��وم نجح��ت بصياغ��ة تفاه��م
ي��ؤدي إل��ى دخ��ول الجي��ش الس��وري إل��ى مدين��ة
منبج أيضاً.
هن��ا ج��اء اإلع�لان األميرك��ي بالتمه��ل وع��دم
االس��تعجال ف��ي االنس��حاب حرصاً عل��ى الحليف
الك��ردي رغ��م أن واش��نطن ق��د تقب��ل بالخط��ة
الروس��ية بم��ا يس��مح لـ«قس��د» بالبق��اء ،ف��رأى
الترك��ي أن ه��ذه الطعن��ة األميركي��ة ليس��ت
بالقليل��ة وم��ن ش��أنها أن تفق��ده نف��وذاً كان م��ن
الممك��ن أن يحقق��ه فيم��ا ل��و اس��تلم الح��دود م��ع
س��ورية م��ن الجانبي��ن ،إضافة لما يعنيه اس��تمرار
«قس��د» م��ن تواصل التهدي��د ضد تركي��ا ،ويبدو

أن هذه الخالفات ستؤجل أيضاً موعد االنسحاب
األميرك��ي ،بانتظ��ار أن يخ��رج دخ��ان أبي��ض من
مطب��خ التفاهم��ات اإلقليمية الدولية بما ال يخل
بت��وازن الق��وى ف��ي س��ورية حالي �اً في ظ��ل الرغبة
األميركي��ة الملح��ة بانتظ��ار إنج��از م��ا تحل��م
بتحقيق��ه من تقدم في «لجنة صياغة الدس��تور»
عبر مسار جنيف الذي تضعه تحت ناظريها.
ف��ي المقاب��ل تض��ع الطموح��ات األميركي��ة
المفاوض الروس��ي أمام تحد كبير بين الحفاظ
عل��ى «قس��د» من جهة ،ومراع��اة مصالح حليفهم
الترك��ي م��ن جه��ة أخ��رى الس��يما بم��ا يتعل��ق
بـ«قس��د»  ،إضاف��ة لمواق��ف أردوغ��ان نفس��ه ،م��ن
مسائل الحدود وانتشار ميليشيات موالية له قرب
ح��دوده الجنوبي��ة ،وع��دم الس��ماح ب��دور إمارات��ي
س��عودي متن��ام ف��ي التف��اوض م��ع «قس��د» ق��رب
حدوده في ظل التوتر التركي الخليجي.
وم��ع حف��اظ أمي��ركا عل��ى أولويته��ا بمحارب��ة
إي��ران وه��و م��ا يس��تدل علي��ه بانط�لاق أي زي��ارة
تخ��ص س��ورية م��ن «إس��رائيل» ،ف��إن النجاح��ات
الروس��ية بجذب األلمان والفرنس��يين نسبياً نحو
«مس��ار أس��تانا» واالنفتاح العربي المتس��ارع على
دمش��ق م��ن ش��أنه أن يزيد الضغوط عل��ى أردوغان
لتقديم تنازالت.
وف��ي المجم��ل تك��ون دمش��ق الت��ي عه��دت تاريخياً
اللع��ب عل��ى التناقض��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة ه��ي
الرابح األكبر وبش��كل غير مباش��ر تب��دو مصلحتها
اليوم وأنقرة وروس��يا واحدة بانتش��ار كامل للجيش
في الشرق ،مع األنباء التي تتحدث عن قرب استعادة
الطري��ق الدول��ي حل��ب دمش��ق ف��ي مناط��ق يس��يطر
عليه��ا االحت�لال الترك��ي حالي �اً ،وع��دو األم��س
ق��د يتح��ول فج��أة لصديق الي��وم ،ولنا ف��ي المواقف
الس��عودية األخي��رة خير دليل ،فيك��ون منجل الفالح
الس��وري قد حصد كل القمح من حقل التناقضات
التي خلقها اإلعالن األميركي باالنسحاب.
سامر علي ضاحي

تركيا والعرب واألسد املنتصر
كل ي��وم جدي��د يُظه��ر مع��ه حجم الخس��ائر الت��ي تركها
قرار الرئيس األميركيدونالد ترامب باإلنسحاب العسكري
منس��وريا .بالنس��بة الى كل العواصم التي ناهضت دمشق،
فإن خروج القوات االميركية يس��مح للرئيس الس��وريبشار
األس د أن يبسط سيطرة الجيش السوري على مساحات البالد
المتنامي��ة االط��راف .لك ّ
��ن االدارة األميركي��ة اس��تخدمت
يصب
الخ��روج عنوان��ا إلقن��اع دول عربي��ة أن قرار اإلنس��حاب ّ
ف��ي م ص لح ته��م االس��تر اتيجية ،بإعط��اء ش ��رعية الخ��راج
الق��وات االجنبي��ة ،الترك ي��ة وااليراني��ة .وحده��ا اس��رائيل
ل��م تقب��ل التبري��ر الترامب��ي ،وبقي��ت ت ّدع��ي ان (ح��زب اهلل)
يثب��ت وج��وده في هضبة الج��والن ،بغض النظر ع��ن وجود أو
انسحاب اإليرانيين.
ج��اء كالم الرئي��س الترك��يرجب طي��ب اردوغا ن ليعكس

حجم القلق من االنس��حاب األميركي ،بعدما س��ارع األس��د
ال��ى من��ع اإلنقض��اض التركي عل��ى الكرد ،ودخ��ول الجيش
الس��وري مدين��ة منبج ش��مال الب�لادَ .فهم اردوغان ان دمش��ق
ال يمكن ان تقبل بترك المنطقة لألتراك .بينما كان الكرد
يم �دّون األيدي ال��ى جيش بالدهم ،ويرون باالس��د مخ ّلصهم
م��ن مطام��ع األت��راك ،الذي��ن وج��دوا ف ��ي موس��كو الوجه ��ة
للبحث مع الروس عن حصة في سوريا :ما هي؟ وكيف؟.
بحس��ب المعلومات ،س��مع الوفد التركي الذي زار موسكو
ف��ي نهاي��ة الش��هر الماض��ي كالم��ا مف��اده :أو ً
ال ،ال تنازل عن
مس��احات تواجد الكرد شمال سوريا .ثانياً ،تجهيز السوريين
والروس لمعركة حاسمة في إدلب.
كان��ت تل��ك ثواب��ت س��وريّة تتب ّناه��اروس��يا ،لك��ن موس��كو
اب��دت االنفت��اح الك ّل��ي عل��ى التع��اون م��ع أنق��ره إنطالق �اً من
تل��ك الثواب��ت .فأعل��ن الرئيس الروس��يفالديمي��ر بوتي ن أن
(هن��اك مهم��ة حاس��مة لروس��يا وتركي��ا في حل الص��راع في
سوريا).
تعود رغبة موسكو بالتعاون مع انقرة السباب عدّة ،أساسها
أّ
ال ق��درة عل��ى الحس��م ف��ي ش��مال س��وريا م��ن دون تع��اون مع
االت��راك ،واأله��م ه��و البع��د االقتص��ادي ،بعدم��ا ت��م تدش��ين
انب��وب الغ��از بين روس��يا وتركيا ،تحت البحر ،الذي س��يمتد
الى اوروبا.
وكان بوتين اظهر حسن النية تجاه اردوغان ،عندما هددت
أنق��رة بتوس��يع نفوذها حتى ش��رق نهر الف��رات ،بينما كانت
واشنطن تقف بوجه خطوات االتراك في التعامل مع الكرد.
تخف��ي المس��تجدات اس��تعدادا تركي��ا عل��ى التعام��ل م��ع
الواق��ع الس��وري ،خصوص��ا ان الخليجيي��ن الع��رب اعلن��وا
صراح��ة رغبته��م ف��ي احتض��ان س��وريا م��ن اج��ل مواجه��ة
المش��اريع التركية-اإليراني��ة .واذا كانت طهران ال تملك
مش��روعا توس��ع ّيا ضخما في سوريا ،بإستثناء تواجد حليفها
(ح��زب اهلل) ،ف��إن الخليجيي��ن يخش��ون م��ن مخطط��ات
األت��راك بع��د تم �دّد العالق��ات بين انق��رة وموس��كو ،والتعاون
االقتصادي-السياسي حول سوريا .وال يستبعد ّ
المطلعون ان
يق��وم اردوغ��ان قريب��ا بتغيير موقفه من االس��د ،وأن يعقد مع
نظام��ه اتفاقي��ات عس��كريّة :ال قبول بإقليم كردي مس��تقل.
وإقتصادي��ة م��ن خ�لال مش��اركة أنق��رة بعملي��ة االعم��ار في
ش��مال سوريا بإشراف روس��ي ،واعادةالنازحين السوريي ن الى
قراهم.
قد يتم االمر خالل االشهر القليلة المقبلة ،بإخراج روسي
ودف��ع ايران��ي .لك��ن ه��ل يؤثر ذل��ك عل��ى االندفاع��ة العربية
نحو دمشق؟.
تعي العواصم العربية ما ّ
تحضر له موس��كو بش��أن االتراك،
ولذل��ك ق ّررت تل��ك العواصم بمبارك��ة أميرك ّية الوصول
الى دمش��ق ،ومحاولة اس��تمالة األسد واقناعه بعدم التصالح
م��ع األت��راك ،ألن اردوغ��ان يتبن��ى (االخ��وان المس��لمين) وال
يمكن الوثوق بخطواته المستقبلية.
بالتأكيد ان دمشق ستكون محطة الجذب لمحورين :دول
الخليج (الفارس��ي) من جهة ،واألتراك ومعهم قطر من جهة
ثاني��ة .س��يحاول الخليج ّي��ون التصال��ح م��ع دمش��ق ودعمه��ا
ماد ّي��ا ،كم��ا ه��ي اآلن خط��وة اع��ادة اص�لاح مط��ار دمش��ق
الدول��ي واالس��تعداد الخليج��ي لتزوي��د الس��وريين بطائ��رات
مدن ّية ،على شكل هبة او مساعدة.
س��تجد س��وريا نفس��ها هدف��ا للهج��وم العاطف��ي الجدي��د،
ال��ذي ب��دأ م��ن قب��ل العواص��م العربية ،ول��ن يق��ف االمر عند
فتح س��فارات او اعادة عالقات ،بل س��يتطور الى ح ّد التفاخر
بالس��باق إلع�لان ال��و ّد والدع��م المفت��وح الالمح��دود خ�لال
تمويل

الزيارات الى الش��ام ،وانس��جاما مع ما قاله ترامب عن
السعودي ة العادة اعمار سوريا.
انه��ا المر حل��ة اآلتي��ة :مصالح��ات سياس��ية واتفاقي��ات
اقتصادي��ة بأ بع��اد اس��تراتيجية ،فكي��ف س��يتصرف االس��د
المنتصر؟ .هذا هو السؤال الذي يسود في تلك العواصم.
عباس ضاهر

