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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

لبنان وأزمة الدين العام ولعبة أركان النظام!
ف��ي لبن��ان تنقس��م األط��راف السياس��ية فيم��ا بينه��ا
ح��ول مقاربتها للملف��ات المتعلقة بالدول��ة والمواطن.
فيم��ا يخ��ص الجانب اإلقتص��ادي منها ،ي��رزح المواطن
تح��ت هم��وم تتزايد دون أن تكون هناك رؤية لدى الدولة
لحل��ول جذري��ة .وإذا س� َّ�لمنا ج��د ً
ال بغي��اب مواصف��ات
الدول��ة ع��ن النظ��ام اللبناني كما س��بق وأش��رنا (يمكن
مراجع��ة مق��ال لنف��س الكات��ب تح��ت عن��وان :لبن��ان
واإلص�لاح اإلداري وأهمي��ة تعزي��ز مفه��وم الدول��ة) ،فإن
أهليته��ا ف��ي
األط��راف اللبناني��ة ل��م تثب��ت حت��ى اآلن َّ
هندس��ة الحلول التي ترتقي لمس��توى آمال المواطن أو
حتى ترتقي لمستوى سياسات الدولة.
الي��وم يس��عى البع��ض ف��ي لبن��ان ال��ى وض��ع ُخط��ط
لتج ّن��ب التط��ورات المس��تقبلية الت��ي يمك��ن أن تحصل
اذا اس��تم ّر الن��زف المال��ي ف��ي اإلقتص��اد اللبنان��ي .لكن
الواض��ح أن الخط��ط ليس��ت إال ظرفي��ة ،وه��ي خط��ط
تقوم على تأجيل األزمة للمس��تقبل ،وهي أزمة ستصبح
أكبر على عاتق األجيال المقبلة .اليوم يطغى النقاش
ح��ول مش��كلة الدي��ن العام .األرقام ُتش��ير ال��ى أن خدمة
الدي��ن «أي الفوائ��د الت��ي تدفعه��ا الدول��ة اللبنانية عن
دينها» قاربت الخمسة مليارات دوالر في عام  .2018وهو
م��ا ي ِّ
ُمث��ل تقريباً ُربع ميزانيتها الس��نوية التي تصل الى
 20ملي��ار دوالر .ف��ي حي��ن ما تزال الحل��ول التي تضعها
الجهات المعنية تنقسم بين وجهتين ،إما الحفاظ على
النم��وذج القائ��م لإلقتص��اد اإلس��تهالكي ،وه��ي تعن��ي
ّ
التقش��ف والتحصي��ل ،أو إع��ادة هيكل��ة َّ
الدي��ن
سياس��ة
الع��ام كمدخ��ل ألي معالج��ة لألزم��ة .ف��ي الحقيق��ة،
يبتع��د المعني��ون ع��ن الع�لاج الج��ذري وه��و التح��وُّل
م��ن اإلقتص��اد اإلس��تهالكي ال��ى اإلقتص��اد اإلنتاجي.
فالدول��ة تحت��اج ال��ى مداخيل مالية لتصب��ح قادرة على
سداد الدين وتمويل نفقات الميزانية.
فكيف إذا كانت المداخيل اليوم أقل من النفقات؟
ف��ي مطل��ع عام  ،2015وف��ي جو من التوت��ر الداخلي
الش��ديد بسبب سياسة التقشف القاسية التي فرضتها
حكوم��ة س��اماراس اليميني��ة الس��ابقة عل��ى الش��عب
اليونان��ي ،فاز باالنتخاب��ات النيابية اليس��ار الراديكالي
اليوناني ،بالتعاون مع الحزب االورثوذوكسي القومي،
وش��كل الحزب��ان حكوم��ة يس��ارية ائتالفي��ة برئاس��ة
الكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا .ووعد تسيبراس
بوق��ف سياس��ة التقش��ف وبأن��ه س��تجري مفاوض��ات
عقالني��ة مع الدائني��ن للخروج من األزم��ة االقتصادية
الخانق��ة ف��ي اليون��ان .وف��ي تل��ك األج��واء الضاغطة،
قام رئيس الوزراء الجديد تس��يبراس بزيارة الى موسكو
واجتمع بالرئيس بوتين طلبا للمس��اعدة .ولكن بوتين
أجابه أن روسيا لن تنضم الى نادي الدائنين ،ولن تقدم
المس��اعدات والق��روض المالي��ة لليون��ان ول��و بفوائ��د
منخفض��ة ،وأنه��ا ـ أي روس��يا ـ يمك��ن أن تس��اعد اليونان
فق��ط ع��ن طري��ق التوظيف��ات للنه��وض باالقتص��اد
اليونان��ي وتطوير البنية التحتية واالنتاج وخلق فرص
عمل عن هذا الطريق .وعاد تس��يبراس الى اليونان دون
أن يحص��ل عل��ى أي ق��رض أو مس��اعدة مالي��ة .واضط��ر
الى تبني برنامج تقشف مخفف .اال أنه واجه معارضة
عنيف��ة وال س��يما م��ن قبل المتقاعدي��ن والعاطلين من
العم��ل وقام��ت المظاه��رات واالضراب��ات ض��ده .وف��ي
تل��ك األثن��اء ج��رت االنتخاب��ات الرئاس��ية التركي��ة،
ونش��رت الصحف التركية الموالية للس��لطة ما سمته
خريطة تركيا الكبرى التي كانت تضم قبرص وكل
اليون��ان ومقدوني��ا وصربي��ا وجن��وب بلغاري��ا ،كما رفع
رج��ب طي��ب اردوغ��ان ش��عار «يج��ب ان نس��تعيد اراض��ي
اجدادن��ا العثمانيي��ن» .وص��ار م��ن الواض��ح أن اليون��ان
المزمع
يب��دو أن االنس��حاب األميركي ُ
م��ن س��وريا أض ّر بـ��أردوغان وجعل��ه يتخ ّبط
ف��ي دائ��رة طموحات��ه ،وعل��ى غي��ر التو ّقعات
المرجوّة ُتركياً ،فقد خسر أردوغان الكثير
مهب
من أوراق قوّته ،وباتت هذه األوراق في ّ
تؤس��س النتصار بات
الري��اح الس��ورية الت��ي ّ
غير بعيد.
ال تزال تداعيات قرار الرئيس األميركي
دونالد ترامب باالنسحاب من سورياُ ،ترخي
بظالله��ا عل��ى جمل��ة التطوّرات السياس��ية
والعس��كرية المتع ّلق��ة بالش��أن الس��وري،
فالمباغت��ة الت��ي ج��اء به��ا ترام��ب إب��ان
ُ
ق��راره المتع �دّد األوج��ه ،كان��ت على درجة
كبي��رة م��ن التخ ّب��ط داخ��ل أروق��ة البي��ت
األبي��ض ،لجهة التعقيدات المتزايدة التي
س��تصيب مح��ور واش��نطن ،خاص��ة إذا م��ا
نظرن��ا إل��ى ُ
كتل��ة المصال��ح المش��تركة
الت��ي تجمع واش��نطن وبيادقها في الش��رق
األوس��ط ،وف��ي مقاب��ل الق��رار الترامب��ي
المباغ��ت ش��ك ً
ال ومضمون �اً ،يب��دو أن أوه��ام
ُ
أردوغ��ان لم تك��ن بحجم تو ّقعات��ه المرجوّة
بش��أن ش��مال ش��رق س��وريا ،فق��د راه��ن
أردوغ��ان عل��ى أن هذا االنس��حاب ق��د يرفع
الغط��اء السياس��ي والعس��كري ع��ن الك��رد،
ويو ّف��ر للق��وات التركي��ة ظروف �اً مواتي��ة
المزمع��ة
الس��تكمال العملي��ة العس��كرية ُ
ش��رق الفرات ،وبهذا يت ّم س��حب التداعيات
الس��لبية ج ّراء الهجوم المتو ّقع على الكرد
حلف��اء واش��نطن ،لك��ن الواض��ح للجمي��ع
وخاصة للتركي ،أن الوضع الجيوسياسي
ف��ي جزئي��ات المش��هد الس��وري ،ال يمي��ل
إطالقاً لصالح الرئيس التركي وسياس��ته
التوس��عية ف��ي ش��رق س��وريا ،خاص��ة أن
ّ
المفترضي��ن يحمل��ون
حلف��اء أردوغ��ان ُ
أجن��دات تخال��ف ف��ي مضامينه��ا تط ّلع��ات

خل��ف ه��ذه اإلش��كاليات حقائ��ق تتعلق بالفس��اد الذي
يحك��م إدارة الحك��م ف��ي لبن��ان .حي��ث ُتص � ِدر الدول��ة
اللبناني��ة س��نوياً س��ندات مالي��ة م��ن أج��ل تموي��ل ذاتها.
وتنقسم هذه السندات بنسبة  %60بالليرة اللبنانية و%40
بال��دوالر ،فيم��ا يت��م س��دادها بفوائ��د تبل��غ  %9بالنس��بة
للي��رة اللبناني��ة و %7بالنس��بة لل��دوالر ،وه��و م��ا يج��ذب
المس��تثمرين الذي��ن ه��م بأغلبه��م المص��ارف اللبناني��ة
ومص��رف لبن��ان! ف��ي الواق��ع تق��وم المص��ارف بش��راء
الس��ندات عب��ر عملي��ة اس��تثمارية ،حيث ُتش��كل س��ندات
الخزين��ة  %60م��ن أس��هم المص��ارف التجاري��ة .تمتل��ك
المصارف ودائع تصل الى  200مليار دوالر أي أربع مرات
حجم اإلقتصاد اللبناني (عام  .)2017ال يجرؤ أحد على
طرح مسألة إعادة هيكلة الدين العام عبر اتفاق مشترك
م��ع المص��ارف مث ً
ال ،وبفوائد أقل ،م��ا يُخفف على عاتق

الخزين��ة اللبناني��ة .ذلك من المحرمات يقول البعض،
فه��ذا يحت��اج الى توافق سياس��ي ح��ول توزيع الخس��ائر،
لنج��د أن المص��ارف والدول��ة كاس��بان ووح��ده الش��عب
اللبناني يعاني من نتائج األزمات!
يعي��ش لبن��ان عل��ى اس��تيراد  %80م��ن الس��لع
االستهالكية ويدفعها بالعملة الصعبة .وحده التح ُوّل
نح��و اإلقتص��اد اإلنتاجي ،هو الحل .وهنا ُنعيد اإلش��ارة
الى عدد من الحلول المتعلقة وباختصار:
أو ً
ال :دع��م قطاع��ات اإلنت��اج وتحدي��داً قط��اع الصناعة
اللبناني��ة وتقويت��ه ،بحي��ث يُصب��ح داعم �اً للقطاع��ات
األخرى .وهو ما يحتاج الى س��ن قوانين ووضع سياسات
ُت ِّ
حفز االستثمارات في القطاع الصناعي المحلي.
ثاني �اً :ال ّتح��ول نح��و مجتم��ع المعرف��ة ،عب��ر دع��م
القطاع��ات الب��ارزة ف��ي العل��وم والتكنولوجي��ا ،وتحفي��ز

اليونان ستتحول الى مرتكز اقتصادي روسي
تواج��ه لي��س فق��ط خطر الفوض��ى الداخلي��ة ،بل أيضا
خطر المطامع التركية.
ولك��ن ف��ي تل��ك المرحل��ة ،ج��رى تط��ور اقتص��ادي
جيوس��تراتيجي بال��غ األهمي��ة ف��ي االقلي��م ،وه��و اتفاق
روس��يا وتركي��ا عل��ى مش��روع تمدي��د انب��وب الغ��از
المس��مى «الس��يل الترك��ي» م��ن روس��يا ال��ى تركي��ا
عب��ر أعماق البحر األس��ود ،واله��ادف الى تأمين حاجات
تركي��ا وال��ى توزي��ع الغ��از الروس��ي ف��ي أوروبا الش��رقية
والجنوبي��ة .وبن��ا ًء لطل��ب الرئيس بوتي��ن وافق الرئيس
اردوغ��ان عل��ى أن يم��ر االنب��وب ترانزي��ت ف��ي االراض��ي
التركي��ة ،وتحص��ل تركي��ا عل��ى كام��ل حقوقه��ا من
رسوم الترانزيت ،ولكن على أن تقام محطات الترمينال
لتوزي��ع الغ��از على مختلف البلدان ف��ي اليونان .وتعمل
محط��ة الترمين��ال الع��ادة الغ��از الطبيع��ي المس��ال
( )LGNال��ى حال��ة الغ��از الجاهزة لالس��تعمال �regasi
 ،ficationومن ثم ضخها للمس��تهلكين حس��ب الكميات
المتفق عليها .وقد تم انش��اء أول محطة ترمينال وهي
محط��ة بحري��ة عائم��ة ق��رب مدين��ة الكنس��دروبوليس
عل��ى بح��ر ايج��ه بعي��دا  750كلم ع��ن العاصم��ة اثينا.
والقدرة االنتاجية الحالية للمحطة هي  5مليارات متر
مكع��ب س��نويا قابلة للزيادة ال��ى  8مليارات في الحاالت
القصوى .وتم انشاء المحطة بالمشاركة بين رساميل
روس��ية وايطالية وفرنسية وغيرها ،ويحتفظ الرأسمال
الروس��ي م��ن ش��ركة «غازب��روم» العمالق��ة بنس��بة

تزي��د عل��ى  .%50ومبدئي��ا يمك��ن لمحط��ة الترمين��ال
المذكورة أن تس��تقبل الغاز المس��ال الطبيعي ()LGN
م��ن مختل��ف المص��ادر من الش��رق األوس��ط واذربيجان
واميركا ،ولكن شغلها الرئيسي سيكون بالغاز الروسي،
ال��ذي ال يس��تطيع أي مص��در آخ��ر مزاحمت��ه ،إن لجه��ة
الس��عر الرخي��ص أو لجه��ة الق��درة على تلبي��ة الطلبات
ف��ي األوقات المحددة .وحت��ى اآلن يوجد طلبات من 20
شركة توزيع اوروبية ويبلغ اجمالي الطلبات أكثر من
 15ملي��ار مت��ر مكعب وهو اكثر من قدرة هذه المحطة
على االستيعاب.
وتخط��ط روس��يا لتحوي��ل اليونان الى مدخل رئيس��ي
لتوزي��ع الغ��از الروس��ي عل��ى اوروب��ا ،وس��تقوم ش��ركة
«غازبروم» بالمش��اركة مع رس��اميل فرنس��ية وايطالية
واوروبية اخرى ،وطبعا بمش��اركة رئيس��ية من اليونان،
ببناء عش��رات محطات الترمينال لتوزيع الغاز الروس��ي
من اليونان .وطبعا ان تركيا سيكون لها فائدة كبرى
م��ن ه��ذه الخط��ة النه��ا ستس��تفيد بمبال��غ خيالية من
رس��وم الترانزي��ت وكذل��ك م��ن فت��ح مش��اريع روس��ية
كبرى اخرى لتركيا.
وال ش��ك أن الفوائ��د الكب��رى التي س��تجنيها اليونان
ستس��اعدها عل��ى الخ��روج م��ن أزمته��ا االقتصادي��ة
الراهنة وعلى تحريك عجلة االقتصاد اليوناني بشكل
ال سابق له .وتخطط روسيا للمشاركة مع اليونان في
تطوي��ر صناع��ة الس��ياحة ف��ي اليون��ان وصناع��ة النق��ل

الطاق��ات واإلمكاني��ات الموج��ودة ف��ي لبن��ان ال��ى تعزيز
المي��زة التنافس��ية اإلقليمي��ة ف��ي عال��م البرمج��ة
والمعلوماتية.
ثالث �اً :إعط��اء األولوي��ة لمش��اريع اإلص�لاح اإلداري
وتطوي��ر بني��ة الدول��ة إليج��اد َتح��وُّل ف��ي بني��ة القط��اع
الع��ام ،وتطبي��ق مش��روع الحكوم��ة الرقمي��ة ،عب��ر رب��ط
القطاع��ات بعضه��ا ببع��ض وبالمواط��ن باإلس��تفادة من
تكنولوجيا المعلومات.
رابع �اً :وض��ع خط��ط اس��تباقية لالس��تفادة م��ن م��وارد
الطاق��ة الت��ي ب��ات يمتلكه��ا لبن��ان ف��ي قطاع��ي النف��ط
والغاز بهدف تحفيز إنتاج الصناعات البيتروكيمياوية.
ف��ي الواق��ع ،يمل��ك لبن��ان خب��رات عدي��دة تخ ّول��ه
إيج��اد حلول لكنه يفتق��د الحوكمة لتطبيقها .فغياب
«الحوكم��ة» -وه��ي تدعي��م مراقب��ة نش��اط الدول��ة،
ومتابعة أداء األجهزة التنفيذية  -يمنع تطبيق الحلول،
وبالتال��ي يمن��ع اإلص�لاح ومحارب��ة الفس��اد .الكثير من
الحل��ول المطروحة قابل��ة للتنفيذ ،لكن لعبة المصالح
الت��ي تحك��م العالق��ة بي��ن أركان النظ��ام اللبنان��ي م��ا
زال��ت الحاكم��ة .فالمص��ارف ال تبدو مس��تعدة لتمويل
المنتجة برغم أ ّنه أمر ضروري لإلقتصاد،
االس��تثمارات ُ
وذلك يعود لس��بب رئيس��ي يتعلق بالربح المريح الذي
تحصل عليه من دين الدولة!
عل��ى الصعي��د اإلداري يأت��ي لبن��ان ف��ي المرتب��ة 140
م��ن حي��ث الحوكمة وفقاً لمؤش��ر البن��ك الدولي .من
ناحية األزمات ،بلغ الدين اللبناني  80مليار دوالر ،أي ما
يعادل تقريباً نسبة  %150من الناتج المحلي اإلجمالي
عام  .2017وهنا فإن التوقعات ُتش��ير الى ارتفاعه ليصل
ال��ى نس��بة  ،%160بحل��ول ع��ام  .2021فيم��ا يُعتبر أخطر
م��ا في هذه الديون ،أنها أصبحت واقعاً يجعل السياس��ة
االقتصادية والمالية رهينة لها.
ف��ي لبن��انُ ،تدي��ر النخب��ة الحاكم��ة وأركان النظ��ام
لعب��ة اإلقتص��اد والم��ال بحس��ب مصالحه��ا .كاف��ة
إجراءاته��ا ته��دف لتف��ادي األزم��ة حالي �اً وتأجيله��ا إلى
األجيال المقبلة!
محمد علي جعفر
البح��ري الت��ي ه��ي م��ن التقالي��د العريق��ة لليون��ان.
ومئ��ات الج��زر المأهولة وغي��ر المأهولة ف��ي بحر ايجه
اله��ادئ صالح��ة للتح��ول الى مرف��أ ال مثيل ل��ه واقامة
آالف العناب��ر وي��ؤوي االف الس��فن في وقت واحد ،لنقل
البضائع من والى جميع أنحاء العالم.
ان السياس��ة التي تنتهجها روسيا تجاه اليونان حاليا
تقوم على األسس التالية:
 -1تقديم مساعدة حقيقية للشعب اليوناني الشقيق
ال��ذي تربطه بالش��عب الروس��ي رابط��ة تاريخية روحية ـ
حضارية عميقة هي الرابطة االورثوذوكسية.
 -2رب��ط مصال��ح كب��رى بي��ن تركي��ا واليون��ان مم��ا
يس��اعد البلدي��ن عل��ى ع��دم التصعي��د العدائ��ي بينهم��ا
وتشجيع الطرفين على العمل لحل الخالفات التاريخية
والحالي��ة بينهم��ا بط��رق س��لمية وب��دون االنج��رار ال��ى
نزاعات يخسر فيها الجميع وتهدد األمن الدولي.
 -3العم��ل لح��ل الن��زاع القبرص��ي وإيج��اد صيغ��ة
فيديرالي��ة او كونفيديرالي��ة يرض��ى به��ا الجمي��ع
الع��ادة توحي��د الجزي��رة ،واالس��تفادة م��ن الق��درات
الهائل��ة لروس��يا والتع��اون بينه��ا وبين قب��رص واليونان
وتركيا في موضوع اس��تخراج النفط والغاز من شرقي
المتوسط.
 -4تحوي��ل عضوي��ة تركي��ا واليونان ف��ي حلف الناتو
ال��ى «نص��وص ميت��ة» ،ورف��ع المكان��ة االقتصادي��ة
والجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية لتركيا واليونان
في اوروبا والعالم قاطبة ،وتحويلهما الى جسر صداقة
وتع��اون واس��ع النط��اق بي��ن روس��يا وأوروب��ا لمصلح��ة
جميع شعوب العالم والسلم العالمي.
جورج حداد

تركيا والرقص على أنغام االنسحاب األميركي

أردوغان وهواجسه األمنية.
المزم��ع
يب��دو أن االنس��حاب األميرك��ي ُ
م��ن س��وريا أض � ّر بـ��أردوغان وجعل��ه يتخ ّبط
ف��ي دائ��رة طموحات��ه ،وعل��ى غي��ر التو ّقعات
المرجوّة ُتركياً ،فقد خس��ر أردوغان الكثير
مهب
م��ن أوراق قوّته ،وباتت هذه األوراق في ّ
تؤس��س النتص��ار بات
الري��اح الس��ورية التي ّ
غي��ر بعي��د ،خاص��ة أن السياس��ات التركية
ُ
كش��فت ول��م تع��د له��ا ق �وّة ردع بالمعن��ى
السياس��ي ،ف��إن المتض ّرري��ن م��ن هواج��س
أردوغ��ان وطموحات��ه ُ
كث��ر ،وس��يقومون
بالتصدّي لسياس��اته من العراق إلى س��وريا
وإي��ران ،وه��ذا ّ
يؤك��د ب��أن ك ّف��ة المصال��ح
ف��ي مي��زان الق��وى ،ل��ن تك��ون إطالق �اَ ف��ي
مصلح��ة أردوغ��ان ول��و كان��ت واش��نطن
وقدراتها السياس��ية والعسكرية طوع إرادته،
فالوضع الجيو استراتيجي في شرق سوريا،

يحم��ل ف��ي تفاصيل��ه تعقي��دات ه��ي ره��ن
بالمس��ارات السياس��ية والعس��كرية لي��س
في س��وريا فحس��ب ،ب��ل تكاد تق��ارب اإلقليم
كام ً
ال ،وعليه تكون أوراق الرئيس التركي
وبالرب��ط بي��ن التعقي��دات السياس��ية
المرافق��ة للش��رق الس��وري ،ق��د تح ّول��ت
لمج � ّرد تصريح��ات خرق��اء غي��ر ف ّعال��ة
إقليمي �اً ودولي �اً ،وف��ي المقابل ب��ات أردوغان
ينتظر ُفتات المكاس��ب التي من الممكن أن
ُترمى له ،حيث أن سوريا وروسيا وإيران باتت
ف��ي مرحل��ة تصاع��د يرق��ى لمس��توى حل��ف
استراتيجي ،بعد أن أثبتت العالقة الثالثية
ف��ي م��ا بينه��ا ق��درة خارق��ة ف��ي التص �دّي
لسياس��ات البي��ت األبي��ض ،ب��ل وق��د تم ّكنت
م��ن القف��ز على عقوب��ات ترام��ب وتطوعيها
لصالحها ،وبالتالي ال ُفرص أردوغانية أمام
ُفسر
حلف استراتيجي قوي ومتصاعد ،ما ي ّ

إرج��اء العم��ل العس��كري الترك��ي ش��رق
الف��رات ،وبن��اء علي��ه أعل��ن وزي��ر الخارجي��ة
الترك��ي إرج��اء الحدي��ث ع��ن ّ
أي عم��ل
عس��كري يط��ال الكرد ش��رق الف��رات ،إلى ما
بعد اللقاء الذي سيجمع مسؤولين أتراكاً
م��ع نظرائه��م األميركيي��ن ف��ي واش��نطن،
وذل��ك بُغي��ة التنس��يق بش��أن ق��رار ترام��ب
االنس��حاب م��ن س��وريا ،وال��ذي سيس��تغرق
م��ا يربو عل��ى مئة يوم ،وقد تكون هذه األيام
ُحبلى بالمفاجآت االستراتيجية ،أو الذرائع
السياس��ية األميركية ،على ش��اكلة تجدّد
خط��ر داع��ش ،أو ربم��ا ان��دالع مواجه��ات
عسكرية بين المتصارعين على ملء الفراغ
األميرك��ي ف��ي س��وريا ،كل ه��ذا ق��د ي��ز ّج
بمتغ ّي��رات ووقائع جديدة ُتضاف إلى القرار
األميرك��ي ،م��ا يحم��ل ترام��ب عل��ى العودة
ع��ن ق��راره ،وتنفي��ذ صدم��ة سياس��ية وربم��ا
عسكرية ُتعيد المشهد إلى بداياته.
فس��ر ق��رار ترامب لصالحه،
أردوغان الذي ّ
يب��دو أن��ه ل��م يتم ّكن م��ن تفكي��ك جزئ ّيات
ق��رار االنس��حاب ،مدفوع �اً بطموحات��ه
السياس��ية وتط ّلعات��ه التوس��ع ّية وهواجس��ه
األمني��ة ،وربم��ا غ��اب ع��ن أردوغ��ان أن ّ
أي
عم��ل عس��كري ش��رق س��وريا ق��د ُيص��ادف
الكثي��ر م��ن المط ّب��ات ،خاص��ة أن التواج��د
التركي في س��وريا غير شرعي وتراه دمشق
احت�لا ً
ال وج��ب مقاومت��ه ،م��ا يفت��ح الب��اب
عل��ى مش��هد عس��كري تصادم��ي بين س��وريا
وحلفائه��ا ،وتركيا وبيادقها اإلرهابية ،بيد
أن المش��هد الجدي��د ال��ذي ي��ؤرق أردوغ��ان
تمثل في دخول الجيش الس��وري إلى منبج،

تمهي��داً لوثب��ة إل��ى ش��رق الف��رات ،وانتظ��ار
اس��تراتيجي في قادم األي��ام يُجلي تفاصيل
المش��هد السياس��ي والعس��كري ف��ي إدل��ب،
خاصة أن هناك حرباً طاحنة بين الفصائل
اإلرهابي��ة ،والت��ي ل��ن تكون إال ف��ي مصلحة
الدولة السورية وبكل المقاييس.
نتيجة تعقيدات المش��هد في شرق سوريا،
ال ي��زال الج��دل المتع ّل��ق باالنس��حاب
األميركي من سوريا ،يبحث عن ُمخرجات
ُتبدّد هواجس كافة األطراف الفاعلين في
المش��هد الس��وري ،فـ��بينما يرى العديد من
الدوائ��ر االس��تراتيجية إع�لان االنس��حاب
األميرك��ي م��ن س��وريا مج ّرد عملي��ة إعادة
انتش��ار وتموض��ع جدي��د ،مش��روط بجمل��ة
متغ ّي��رات طارئ��ة إقليمي �اًّ ،
تؤك��د جه��ات
أميركي��ة إص��رار واش��نطن عل��ى مواصل��ة
الحرب ضد «اإلرهاب» ،سواء من خالل فرق
العمليات األميركية الخاصة المتمركزة
في العراق ،أو عبر نقل قواتها من سوريا إلى
مدين��ة أربيل في العراق ،ضمن خطة بعيدة
تتضم��ن إش��راك الق��وات العراقي��ة
الم��دى
ّ
وق��وات البيش��مركة الكردي��ة ف��ي م��لء
الف��راغ الجي��و اس��تراتيجي الذي س��يخ ّلفه
االنس��حاب األميرك��ي ف��ي ش��رق الف��رات،
وتأمي��ن الش��ريط الح��دودي العراق��ي-
المعطي��ات وبعي��داً
الس��وري ،ضم��ن ه��ذه ُ
عن ُنس��خ أس��تانا وتفاهماتها ،وعن سوتش��ي
وأجوائ��ه المل ّب��دة بالغي��وم السياس��ية،
نس��تطيع الق��ول ب��أن أردوغ��ان يبح��ث ع��ن
مخ��رج يُج ّنب��ه م��آزق متج �دّدة ،ويُنزل��ه عن
ش��جرة أوهام��ه ،وبذل��ك قد يض��ع أردوغان
نفس��ه في تص ّرف ترامب سياسياً وعسكرياً،
حينها نس��تطيع الق��ول بأن تركيا أردوغان
ترقص على أنغام االنسحاب األميركي.
أمجد إسماعيل اآلغا

اليمن :قاصفK2

في استقبال العام
الخامس ..في «العند»
تدش��ينا للع��ام القتال��ي ،2019وعل��ى مش��ارف
الع��ام الخام��س للع��دوان الس��عودي األمريك��ي
عل��ى اليم��ن تأت��ي العملي��ة النوعية االخي��رة التي
ينجزها س�لاح الجو المس��ير لتختار هدفا دس��ما
ه��ذه الم��رة ف��ي قاعدة العند المحتل��ة حيث كان
الص��ف االول م��ن قي��ادات مرتزق��ة الع��دوان ف��ي
المنص��ة الت��ي تحولت في غمضة عين الى مس��رح

لدم��اء القتل��ى والجرح��ى .وم��ع الدقائ��ق االول��ى
للعملي��ة تعددت الرواي��ات القادمة من العند حول
تفاصيله��ا وطبيع��ة التفجير وه��ل كان االنفجار
في الجو ،أم في المنصة مباش��رة ،وان كانت هذه
الروايات مجمعة على ان طائرة بدون طيار حلقت
ف��ي األج��واء وكان البع��ض يظنه��ا مخصص��ة
للتصوير واقتربت من المنصة لتنفجر بمن كان
فيه��ا م��ن قي��ادات المرتزق��ة لحظ��ة وصوله��م الى
المنص��ة ،مخلف��ة قتلى وجرحى بعضهم في حالة
حرجة تم نقلهم الى مستشفيات عدن ،ومن خالل
تل��ك الرواي��ات يب��دو ان طائرة خاص��ة بالتصوير
ربم��ا كان��ت موجودة بالفعل قب��ل ان تصل طائرة
القاصف لتنفيذ عمليتها النوعية.
ويأت��ي بي��ان المتح��دث باس��م القوات المس��لحة
العمي��د يحي��ى س��ريع ويؤك��د تنفي��ذ العملي��ة
بطائ��رة مس��يرة دخلت الخدم��ة الميدانية مؤخرا
بع��د عمليات اختبار س��ابقة ،وهي م��ن نوع قاصف
 ،K2وتنفجر بش��كل متش��ظي من أعلى إلى أس��فل
بمس��افة  20مت��را ،وه��ي قادرة على حم��ل كميات
كبيرة من المواد المتفجرة.
وف��ي دالالت ه��ذه العملي��ة النوعي��ة والهام��ة ال
يمكن قراءة الحدث من الزاوية العسكرية فقط بل
هناك عدة أبعاد وعلى رأس��ها البعد االستخباراتي
م��ع االخ��ذ بعي��ن االعتب��ار ان مثل ه��ذه العمليات
ذات طبيع��ة مزدوجة بين الرصد واالس��تطالع من
جهة والتنفيذ من جهة أخرى.
وبطبيع��ة الح��ال ف��إن العملي��ة ليس��ت ولي��دة
لحظ��ة اإلع�لان عنها ،فهي بحاجة الى الكثير من
المعلومات االس��تخبارية عن تح��ركات القيادات
وطبيعة الفعالية العس��كرية والتي تس��بق العملية
بأي��ام عل��ى األغلب ،الس��يما ان التنفيذ حصل مع
وص��ول تلك القيادات ال��ى المنصة كما اكدته
بعض الروايات القادمة من هناك.
لتؤك��د ه��ذه العملي��ة مجددا مدى ق��درة وحدة
الس�لاح المس��ير عل��ى مواصل��ة تطوي��ر قدراته��ا
ومراكم��ة خبراته��ا وتنويع أس��اليبها ف��ي مباغتة
الع��دو ف��ي المكان والزم��ان غي��ر المتوقع لتصيب
أهدافها بهذه الدقة المتناهية.
ه��ذه العملي��ة الدقيق��ة ف��ي توقيته��ا واختي��ار
هدفه��ا تأت��ي ف��ي ظ��ل توات��ر عملي��ات س�لاح الجو
المس��ير للجي��ش واللج��ان الش��عبية س��واء عل��ى
مس��توى الرصد والتوثيق واالس��تطالع العس��كري
او عل��ى مس��توى تنفي��ذ العملي��ات والقص��ف
الميداني.
وهن��ا يحض��ر ف��ي االذه��ان قائم��ة طويل��ة م��ن
العمليات النوعية التي نفذها سالح الجو المسير
بواسطة انواع مختلفة من الطائرات قاصف واحد
وصم��اد  2وصم��اد  3والت��ي توزع��ت عملياته��ا بي��ن
مطارات الرياض وجيزان وأبو ظبي ودبي ومناطق
أخرى في الداخل والخارج.
مجموع هذه العمليات الى جانب تلك المنفذة
ف��ي الس��احل الغربي س��اهمت في ف��رض معادالت
عس��كرية جدي��دة وغي��رت ف��ي واق��ع س��ير المعارك
وتكتي��كات الدف��اع ودحر العدوان وقد أثرت بش��كل
كبي��ر وفع��ال ف��ي إفش��ال الكثي��ر م��ن رهان��ات
الع��دو وجعلته يعيد حس��اباته ويض��رب األخماس
بأسداس.
من ش��أن ه��ذه العملي��ة أيضا ونحن عل��ى أعتاب
الع��ام الخام��س للع��دوان وم��ع بداي��ة الع��ام 2019
ان تدف��ع تحال��ف الع��دوان للتخل��ي ع��ن التعن��ت
المتواص��ل والذه��اب نح��و تفعي��ل المس��ارات
السياس��ية المتعث��رة ،الس��يما ف��ي الدف��ع لتنفي��ذ
اتف��اق اس��توكهولم ال��ذي ال ي��زال ي��راوح مكان��ه
نتيج��ة المماطل��ة والتأخي��ر ف��ي انج��از التزام��ات
الطرف المعادي وفقا لالتفاق.
علي الدرواني

